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1. Zgodba in vizija Nove Gorice 
 
 

Nova Gorica je najmlajše mesto v Sloveniji. Arheološka 
nahajališča iz železne dobe dokazujejo, da je bila poselitev na območju 
današnje Nove Gorice prisotna že pred približno 40.000 leti, kljub temu pa 
danes govorimo o najmlajšem mestu v Sloveniji, saj je nastanek mesta 
povezan z dogajanji ob koncu 2. svetovne vojne. Takrat se je Goriška 
pokrajina po 3. pariški mirovni konferenci razdelila, Gorica je ostala na 
italijanski strani, Posočje in Spodnja Vipavska dolina pa sta s tem izgubila 
svoje središče. Zamisel o Novi Gorici kot novem središču Goriške je jeseni 
leta 1947 začel uresničevati odbor, ki ga je vodil Ivan Maček. Glavni arhitekt 
in urbanist, ki je izdelal načrt mesta pa je bil Edo Ravnikar. 
Pri gradnji mesta so sodelovale mladinske brigade v Jugoslaviji. Sprva so 
nastali stanovanjski bloki, občinska stavba in nebotičnik, sčasoma pa so bila 
zgrajena večja stanovanjska območja in objekti, kot sta Kulturni dom in 
Trgovska hiša. Ravnikarjeve prvotne zamisli o mestu z jasno izoblikovanimi 
četrtmi (kareji) so se hitro spreminjale. Od njih je ostalo nekaj prvotnih 
prometnic in pa okoli 200 vrst domačih dreves in grmov, kar je posebnost 
Nove Gorice.1  
Z odprtjem meje, razpadom velikega dela nekdanje industrije ter logističnih 
storitev Nova Gorica skupaj s svojim somestjem s Šempetrom in italijansko 
Gorico išče svojo novo identiteto in vlogo vitalnega mednarodnega središča 
na zahodu države. 
 
Nova Gorica 2020+ je mlado mesto ustvarjalnih energij.  
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.  
Kot inovativno gospodarsko središče širšega obmejnega prostora gradi 
na odprtosti, multikulturnosti, individualnosti in ustvarjalnosti njenih 
prebivalcev in je odlična poslovna lokacija za prodorna podjetja iz širšega 
obmejnega območja.  
Nova Gorica je mesto veselja do življenja za vse generacije, zato je še 
posebej privlačno za mlade družine, ki v mestu najdejo svojo prihodnost in 
želijo tu živeti, ustvarjati in delati. Mesto ponuja dostopne in kakovostne 
socialne, zdravstvene, izobraževalne in kulturne storitve.  
Nova Gorica je zeleno nizkoogljično mesto in eno vodilnih slovenskih mest 
na področju trajnostne mobilnosti. Učinkovito upravlja z energijo in 
prostorom. Prostorske možnosti za razvoj zagotavlja z ukrepi trajnostnega 
urejanja neizkoriščenih in degradiranih površin. 
 

                                                                    
1 http://novagorica-turizem.com/nova_gorica/kratka_zgodovina/ 
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2. Metodologija priprave in struktura dokumenta 
 
V novi finančni perspektivi 2014–2020 Evropska unija posebej podpira trajnostni urbani 
razvoj s strategijami, ki določajo celostne ukrepe za spopadanje z gospodarskimi, okoljskimi, 
podnebnimi, demografskimi in socialnimi izzivi, s katerimi se srečujejo mestna območja, ob 
upoštevanju potrebe po spodbujanju povezave med urbanimi in podeželskimi območji. 
Trajnostna urbana strategija Nova Gorica (v nadaljevanju TUS) predstavlja temeljni dokument 
s katerim Mestna občina opredeljuje potrebe in smeri razvoja mestnega območja do leta 
2020 oz. konca finančne perspektive 2014-2020.  
 
TUS temelji na smernicah za pripravo trajnostnih urbanih strategij ter navodilih za pripravo 
primerljivih strateških dokumentov regije in države. Strategija upošteva vse nacionalne 
razvojne in prostorske dokumente, RRP Severne Primorske regije, 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 sprejel Mestni svet Mestne občine Nova Gorica. 
Pripravo TUS je usmerjala strateška skupina pod vodstvom župana, operativno pa projektna 
skupina pod vodstvom koordinatorice priprave in zunanjih sodelavcev. 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, celovita socialno-ekonomska in okoljska analiza 
razvojnega položaja in izzivov, opredelitev vizije in strategije s prednostnimi usmeritvami, 
strateškimi cilji, kazalniki ter programom ukrepov in aktivnosti za reševanje opredeljenih 
izzivov. V poglavjih 7-8 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 8, okvir za 
izvajanje in spremljanje TUS pa v poglavju 9.  
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Slika 1 Shematski prikaz procesa priprave TUS Nova Gorica 

 Sprejem TUS na mestnem svetu   
 ê   
 Predlog TUS   
 ê   
 Poglobitev razumevanja razvojnega izziva »gospodarske 

preobrazbe« in aktiviranja neizkoriščenega prostora 
Potrditev koncepta strategije in ukrepov 

è 
ç 

Delavnica strateškega sveta 3 
Dodatni intervjuji 
Dodatne analize 

 ê   
 Razprava o strateškem okviru strategije TUS 

 
è 
ç 

Delavnica strateškega sveta 2 
Poletni dogodki z meščani 

Analiza pobud 
 ê   
 Poglobitev razumevanja razvojnega izziva 

Predlogi ukrepov za reševanje izzivov 
è 
ç 

5 delavnic s fokusnimi skupinami za 
izbrana prednostna področja 

 ê   
 Dopolnitev SWOT analize 

Opredelitev razvojnih izzivov 
Izhodišča vizije in ciljev 

Nabor prednostnih usmeritev področij  

è 
ç 

Delavnica strateškega sveta 1 
Projektna skupina 

 ê   
 Socio-ekonomska in okoljska analiza in izhodišča razvojnih 

izzivov 
è 
ç 

Obstoječi razvojni in prostorski 
dokumenti 

Strokovna posvetovanja 
Pobude občanov na e-naslov 

 ê   
 Svet Mestne občine Nova Gorica (sklep o pričetku)   

3. Prikaz urbanega območja  
 
Mestna občina Nova Gorica (v nadaljevanju MONG) je po površini deveta največja slovenska 
občina. Geografsko je zelo raznolika, saj se na površini 280 km2 (12 % ozemlja Goriške 
statistične regije, 1,4 % ozemlja Slovenije) na jugu dotika Krasa, na vzhodu Vipavske doline, 
na zahodu doline reke Soče na severu pa pokriva del Trnovske in Banjške planote. Prav zaradi 
velike površine je v Mestni občini Nova Gorica kar 44 naselij, med njimi je 5 naselij mestnega 
območja in 39 ostalih podeželskih naselij. 
 
Po številu prebivalstva se Mestna občina Nova Gorica uvršča na 9. Mesto v Sloveniji (31.752 
prebivalcev leta 2014). Na kvadratnem kilometru površine občine živi povprečno 114 
prebivalcev, kar je več kot je povprečje za Slovenijo (102 prebivalca na km2). 
 
V skladu s kriteriji SURS mestno območje, ki je predmet Trajnostne urbane strategije (v 
nadaljevanju TUS) in njeno upravičeno območje sestavljajo mestno naselje Nova Gorica in t.i. 
naselja mestnega območja: Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava. Mestno območje ima 
19.744 (62 %) prebivalcev MONG. Funkcionalno dejansko urbano območje posega širše. 
Občinski prostorski načrt v vplivno mestno območje uvršča tudi naselja Ajševica, Loke in Stara 
Gora, zato s TUS, kjer je smiselno, upoštevamo tudi njihove potrebe. 
 
Z razdelitvijo bivše Občine Nova Gorica se je pomemben vitalni del mestnih funkcij 
(bolnišnica, logistika) in primestnega prostora leta 1998 pripadel Občini Šempeter-Vrtojba. Po 
drugi strani prihaja do vse tesnejšega sodelovanja na ravni javnih storitev in skupnih 
programov ter projektov tako z občino Šempeter Vrtojba kot italijansko Občino Gorico 
(Comune di Gorizia) s katerimi je Mestna občina Nova Gorica ustanovila Evropsko združenje 
za teritorialno sodelovanje EZTS GO. Slednje kot ožje skupno čezmejno urbano območje 
združuje skoraj 70.000 prebivalcev, skupaj z sub-urbanimi območji pa krepko presega število 
100.000 prebivalcev ter opravlja funkcijo čezmejnega regijskega središče širšega čezmejnega 
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prostora vzdolž današnje slovensko-italijanske meje. V tem kontekstu zato tako analiza kot 
tudi razvojna vizija Nove Gorice upoštevata širši prostorski kontekst čezmejnega somestja, kar 
predvideva tudi Strategija prostorskega razvoja Slovenije. 
 

Slika 2 Območje mestnih naselij v Mestni občini Nova Gorica 

  
Vir: MONG, 2015. 
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4. Prostorska, okoljska in socio-ekonomska analiza  
 
Analiza socio-ekonomskega, okoljskega in prostorskega stanja mesta Nova Gorica temelji na 
statistični analizi trendov ključnih razvojnih kazalnikov občine in študiji obstoječih 
prostorskih aktov, razvojnih dokumentov ter strokovnih podlag s katerimi razpolaga MONG 
oz. tudi regija. Analizo smo dopolnili z ugotovitvami potreb občanov zabeleženih na 
delavnicah fokusnih skupin ter pobud prejetih na e-naslov za pripravo TUS. Strokovne 
podlage so navedene v uvodu vsakega poglavja. 

4.1.  Prostorska analiza 
 

Strokovne podlage: 
- Občinski prostorski načrt Mestne občine Nova Gorica, Locus d.o.o., Nova Gorica, November 2012 ( 

Ur.l. RS št. 95/2012) 
- Urbanistični načrt mestnega območja z naselji Nova Gorica, Solkan, Kromberk, Loke, Pristava, 

Rožna Dolina, Ajševica in Stara Gora 
- Analiza stanja in teženj prostorskega razvoja MONG, Locus d.o.o., 2006 
- Poročilo o stanju v prostoru MONG, Geodetski inštitut Slovenije, Locus, september 2014 

4.1.1. Nova Gorica v mednarodnem in slovenskem prostoru 
 
Mednarodni položaj 
Zgodovinsko ozadje nastanka mesta, specifična obmejna lega v neposrednem stiku z 
evropskimi prometnimi koridorji ter delovanje širše urbane aglomeracije Nova Gorica – 
Šempeter/Vrtojba – italijanska Gorica s privlačnim »mediteranskim » okoljem pomembno 
opredeljujejo današnjo in prihodnjo prostorsko ter razvojno vlogo Nove Gorice v Severno 
Primorski (Goriški razvojni) regiji ter v širšem prostoru Alpe-Jadran.  
Slednje pomeni pomembno razvojno prednost, saj je območje s svojo geografsko lego 
umeščeno v mednarodni razvojni trikotnik Videm/Tržič, Benetke, Beljak ter dostopno do več 
italijanskih mednarodnih letališč, pristanišč, omrežja avtocest in hitre železnice Italije in 
Avstrije, kar v kombinaciji z mediteransko klimo omogoča razvoj mednarodno prepoznane 
športno-rekreacijske turistične ponudbe ter soustvarja izjemno privlačen  prostor bivanja.  
Geografska lega mesta je torej tista ključna primerjalna prednost, ki ponuja priložnosti za 
prodornejši gospodarski razvoj na evropskih in globalnih trgih .   
 
Nova Gorica kot središče nacionalnega pomena in središče Severne Primorske 
Nova Gorica predstavlja pomemben del ogrodja slovenskega poselitvenega prostora, kot 
urbano središče Goriške statistične regije pa s centralnimi dejavnostmi daje pomembno 
podporo regiji , somestju in svojemu funkcionalnemu zaledju. Nova Gorica v zadnjih letih 
izgublja delovna mesta in s tem vlogo zaposlitvenega središča. Izguba delavnih mest v Novi 
Gorici ni samo posledica gospodarske krize v povezavi z prestrukturiranjem gospodarstva v 
tranziciji temveč tudi posledica izgube enega ključnih gospodarskih generatorjev na 
območju – državne meje. Tokovi dnevne delovne migracije kažejo tudi veliko navezanost na 
sosednjo Gorico ter relativno močne dnevne migracije na območje Ljubljane. Nova Gorica je z 
regijo ustrezno povezana, čeprav povezave temeljijo primarno na cestnem omrežju, medtem 
ko so železniške povezave slabše in ne predstavljajo primerne podpore gospodarstvu.  
Posebnost Nove Gorice je, da ima v neposredni bližini železniško, pristaniško in avtocestno 
omrežje, ki jo bolje povezuje z širšim evropskim prostorom kot z svojim zaledjem in 
nacionalnim središčem. 
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Slika 3 Mesta in urbana območja v Sloveniji Slika 4 Nova Gorica, na stičišču mednarodnih tokov 

 
 

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo, 2015. Mestna in urbana območja. http://www.mzi.gov.si/si/delovna_podrocja/  

4.1.2. Nastanek in prostorski razvoj mesta 
 
Nova Gorica – načrtovano vrtno mesto 
Za razumevanje današnjega razvojnega položaja Nove Gorice je pomembno poznavanje 
njenega nastanka. Najmlajše mesto v Sloveniji je začelo nastajati po 2. svetovni vojni in sicer 
leta 1947, ko je Gorica kot tradicionalno središče severne Primorske ostala v Italiji. Novo 
naselje (Nova Gorica) se je razvilo na neposeljenem območju, ki je bilo v večji meri 
zamočvirjeno. Mesto na jugu omejuje flišno sleme, ki se nadaljuje v Italijo, kjer na njem stoji 
Goriški grad. Zahodni rob mesta predstavlja železniška proga ob meji z Italijo. V Novi Gorici je 
ostala nekdanja goriška severna železniška postaja, njeno poslopje pa je tako najstarejša 
zgradba v mestu. 
 
Mesto ima urbanistično zasnovo t.i. vrtnega mesta, v katerem so bili ločeni stanovanjski, 
poslovni, upravni, proizvodni in drugi deli, posebej so bila načrtovane območja za motorni 
promet in pešce, vse skupaj s ciljem majhne gostote pozidanosti in obsežnih zelenih površin. 
Tak koncept se je uveljavil ob dveh ključnih prometnicah – Erjavčevi in Kidričevi. Z razvojem 
mesta se je kljub prvotnim načrtom pozidava gostila (npr. ob ulici Gradnikove brigade), ne 
glede na to pa še danes Nova Gorica deluje kot odprto, zeleno in mediteransko mesto, kar 
kaže tudi percepcija mesta in meščanov. 
 
Vzporedno z gradnjo mesta je hitro naraščalo tudi število prebivalcev, ki so se priselili iz 
podeželske okolice, drugih delov Slovenije ter nekdanje Jugoslavije. Sredi osemdesetih let 20. 
stoletja se je rast mesta upočasnila, vse manj je bilo priselitev in potreb po novi stanovanjski 
pozidavi, v porastu so bile individualne gradnje na obrobju mesta in v bližnjih naseljih 
Kromberk,  Rožna Dolina, Pristava in Solkan, ki pa so danes povsem povezana z mestom. 
Gravitacijsko zaledje mesta je na severu in vzhodu še vedno podeželsko, na jugu pa prehaja iz 
suurbanega območja niza naselij na južnem robu Vipavske doline (Miren, Bilje, Renče, 
Bukovica, Volčja Draga, Prvačina, Vogrsko) v urbano območje Šempetra in Vrtojbe, ki sta od 
leta 1998 postali del samostojne občine, organsko pa del urbaniziranega območja južno od 
Nove Gorice. Že v svoji osnovi je Nova Gorica, zaradi omejenih prostorskih možnosti ter 
prometnih povezav, večja proizvodna območja razvijala na jugu in sicer na območju današnje 
občine Šempeter Vrtojba ter občine Renče – Vogrsko    
 
Čezmejno somestje – enovito funkcionalno urbano območje  
Kljub administrativnim delitvam pa, še zlasti od vstopa Slovenije v EU, somestje Nova Gorica- 
Šempeter (Vrtojba) – Gorica postaja vse bolj povezano.  
V čezmejnem urbanem prostoru prebivalci neodvisno od meje koristijo izobraževalne storitve 
(vrtci, srednje šole, visoke šole in univerze, glasbena šola), storitve zdravstva (bolnišnice, 
ponudbo zasebnih in javnih zdravstvenih storitev), ponudbo rekreacijskih in prostočasnih 
dejavnosti (športni parki, mestni bazeni, rekreativna območja vzdolž reke Soče, Panovec, 
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Skate-park,…), trgovske in druge storitve  ter pestro čezmejno vse bolj prepleteno in 
povezano kulturne ponudbo (Kulturni dom, SNG, Teatro Verdi, Kinoatelje, Pokrajinski muzej, 
Musei provinciali di Gorizia, knjižnice). Neodvisno od meje izbirajo kraj bivanja (najemi in 
nakupi stanovanj in hiš) in dela.   
Občine v sodelovanju postopoma razvijajo storitve, ki prebivalcem omogočajo premostitev 
administrativnih in jezikovno-kulturnih ovir za koriščenje javnih storitev kot na primer 
koriščenje storitev bolnišnic v Šempetru in Gorici obenem pa tudi skupaj iščejo načine za 
spodbujanje skupnega gospodarskega razvoja čezmejnega urbanega prostora (projekt 
vzpostavitve čezmejnega logističnega centra Vrtojba – Štandrež,  v Primorskem tehnološkem 
parku se nameščajo tudi italijanska podjetja, ipd. ),  
Prometni tokovi so po vstopu Slovenije v EU stekli vse bolj prosto, kar v urbanem sistemu, 
glede na gibanje uporabnikov storitev in prebivalcev čezmejnega regijskega prostora 
povzroča precej težav, saj se je omrežje dolga leta razvijalo popolnoma ločeno in terja danes 
od lokalnih skupnosti precej napora za vzpostavitev učinkovitega čezmejnega prometnega 
sistema. Iščejo se rešitve za učinkovito povezan prometni sistem tako znotraj urbanega 
prostora (npr. čezmejni javni potniški promet, usklajevanje prometnih režimov) kot 
učinkovito vpetost slednjega v evropske prometne koridorje, ki se nahajajo v neposrednem 
zaledju ( V. koridor, pristanišča, letališča itd.) .  
Čezmejni urbani prostor se pospešeno zarašča, kljub nekaterim težko premostljivim fizičnim 
oviram v prostoru (npr. območje zastarele železniške infrastrukture v neposrednem stiku 
Gorice in Nove Gorice) začela se je brisati tudi meja z neposrednim zaledjem. Območje občin 
Šempeter - Vrtojba, Nova Gorica in Gorica postaja enovita funkcionalna/urbana regija. 2 
 
Današnji prostorski razvoj mesta 
Veljaven Občinski prostorski načrt Mestne občine Nova Gorica3 sledi Strategiji prostorskega 
razvoja Slovenije, zato med drugim teži k uravnoteženemu razvoju urbanega sistema, 
povečanju konkurenčnosti Nove Gorice v slovenskem in čezmejnem prostoru ter racionalni 
rabi virov. V tem kontekstu OPN predvideva razvoj policentričnega urbanega sistema, ki ga 
tvori strukturirano omrežje s središčem nacionalnega pomena – mestom Nova Gorica. 
 
Razvoj mesta Nova Gorica je v OPN opredeljen na podlagi izdelanega Urbanističnega načrta 
mestnega območja. Nova Gorica s Solkanom, Kromberkom, Lokami, Ajševico in Rožno dolino 
kot širše mestno območje predstavlja, jedro urbanega omrežja občine. Glavno območje 
poselitve je širše mestno območje Nove Gorice. OPN spodbuja krepitev sodelovanja in 
usklajevanja dejavnosti z Gorico, Šempetrom in Vrtojbo. V skladu z OPN je predvidena širitev 
Nove Gorice v smeri proti Ajdovščini. 
 
Območje obravnave TUS je statistično in nekoliko manjše od mestnega območja 
opredeljenega v OPN. Tvori ga mesto Nova Gorica ter nanj funkcionalno povezana primestna 
središča Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava.  
 
Nova Gorica kot urbano središče nacionalnega pomena ima primerno gospodarsko in 
družbeno infrastrukturo, javne in služnostne dejavnosti in funkcije s katerimi oskrbuje regijo. 
Mesto je vse bolj prepoznano tudi po univerzi in raziskovalnih ustanovah, prav tako pa tudi 
po kulturnih, socialnih, upravnih in poslovnih dejavnostih. Mesto ima tudi raznovrstno 
ponudbo storitvenih in drugih dejavnosti (v zadnjem času predvsem trgovina). Analiza stanja, 
razvojnih teženj ter usmeritev za strateški prostorski razvoj Slovenije izdelana leta 2011 je 
pokazala na problematiko zgoščanja nekdanjih »vrtnih mest«, s čemer se izgublja njihova 
glavna kakovost (npr. Nova Gorica). Prvotne zasnove se spreminjajo zaradi potreb po 
parkiranju, zaradi prilaščanja zelenic s strani stanovalcev.4 

                                                                    
2 Celostna prometna strategija čezmejne Goriške regije, Vizija optimalno povezane regije, predlog, Urbanistični inštitut RS, maj 
2014 
3 Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica ( Ur.l. RS št. 95/2012 
4 Analiza stanja, razvojnih teženj ter usmeritev za strateški prostorski razvoj Slovenije (CRP Konkurenčnost Slovenije 2006-2013 v letu 2010, 
Projekt št. V5-1092, Zaključno poročilo, Univerza v Ljubljani/ Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo s soizvajalci 
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Solkan predstavlja naselje z dolgo tradicijo poselitve in s starim jedrom. Kromberk zaznamuje 
osrednja novogoriška industrijska cona, medtem, ko je samo naselje po svojem značaju 
prehodno med mestom in podeželjem. Rožna Dolina in Pristava sodita med mlajša naselja. 
Nastali sta ob meji z Italijo, sočasno z Novo Gorico oziroma z njeno širitvijo na račun 
individualnih stanovanjskih gradenj in širjenja transportnih in logističnih centrov ob 
mednarodnih prehodih (Rožna Dolina in Vrtojba). 
 
Slika 5 Prostorski koncept razvoja mesta 

 
 

4.1.3. Učinkovita raba prostora in degradirane urbane površine 
 
Analiza namenske rabe ter njihove pozidanosti po OPN na ravni Mestne občine Nova Gorica 
pokaže, da največji delež zavzemajo območja gozdnih zemljišč (69 %), sledijo kmetijska 
zemljišča (28 %), kar je posledica velikega podeželskega zaledja mesta. Območij stavbnih 
zemljišč v občini je 1.700 ha (6 %), pozidanih pa je le slaba tretjina zemljišč (504 ha). Med njimi 
je kar 281 ha nepozidanih zemljišč namenjenih stanovanjski pozidavi, 59 ha centralnim 
dejavnostim, 28 ha pa proizvodnim dejavnostim. 
 
Po drugi strani se mesto sooča z neizkoriščenim obstoječim stavbnim fondom. Ob prvem 
sistematičnem popisu degradiranih območij v Sloveniji leta 2011 so bila na območju Mestne 
občine Nova Gorica opredeljena 4 degradirana območja, večja od 1 ha (tedanji velikostni 
kriterij popisa) in sicer na območju ob železnici (IC Gostol) in Kromberka (IC Meblo) v skupni 
površini 7,6 ha. Takratni popis se je osredotočil le na industrijska, rudarska in transportna 
opuščena območja, ki so bila potencialno primerna za umeščanje novih dejavnosti. 
 
Degradirane površine na območju mesta pa so dejansko tudi druga nefunkcionalna ali 
neizkoriščena območja in objekti (npr. mejni prehodi, nedokončane stanovanjske gradnje, 
prazni poslovni objekti ali propadajoča kulturna dediščina ipd.). Po ponovnem preverjanju 
neizkoriščenih površin v mestu so bila kot degradirana območja v mestu Nova Gorica 
opredeljena naslednja funkcionalna območja: 

- območje starega jedra Solkana (socialna in funkcionalna degradacija) 
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- območje železnice in nekdanjih mejnih prehodov (funkcionalna degradacija) 
- območje kvartalnih dejavnosti v mestnem središču (funkcionalna degradacija zaradi 

pretiranega zgoščanja in urbanizacije) 
- območje samostana Kostanjevica in Rafutskega parka z vilo Laščak (degradirano 

območje kulturne dediščine) 
- osrednje gospodarsko območje Nove Gorice vključno z IC Meblo 
- predvideno funkcionalno območje za kvartarne dejavnosti, kjer pa aktivacija območja 

ni možna zaradi neurejene odvodne infrastrukture in prometnic 
Vse navedene degradirane površine so ključne za nadaljnji razvoj mestotvornih funkcij 
(kulturni center, športni park,..) in širitev osrednjega mestnega središča, kjer zaradi 
utesnjenosti prihaja do številnih konfliktov, širše območje IC Meblo pa za gospodarski razvoj. 
Problem revitalizacije degradiranih površin v mestu je primarno povezan z razpršenim 
lastništvom (posledice privatizacije), podhranjeno ali neustrezno komunalno opremljenostjo 
(z vidika umeščanja potencialnih novih dejavnosti), dostopnostjo od zunaj in povezavami z 
mestom. Skladno s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije ( v nadaljevanju SPRS), OPN in 
cilji trajnostnega urbanega razvoja je revitalizacija degradiranih površin ena ključnih nalog 
učinkovite rabe prostora. 
 

Slika 6 Funkcionalna območja in degradirane površine v mestnih naseljih MONG leta 2015 

 
 
Ob razumevanju opisane prostorske kompleksnosti mesta bo trajnostni razvoj urbanega območja 
moral zasledovati skladen notranji razvoj urbanih območij, učinkovite raba prostora kakor tudi 
nadaljnjega funkcionalnega povezovanja mesta z okolico in 'čezmejnim somestjem'  
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Ključne ugotovitve: 
+ - 

- načrten razvoj mesta (vrtno mesto) omogoča 
kakovostno bivalno okolje 

- lega ob meji – bližina mednarodnih tokov in letališč 
- čezmejno sodelovanje somestja Nova Gorica – 

Šempeter – Gorica (EZTS kot platforma sodelovanja) 
- obsežno podeželsko zaledje urbanega središča 

zagotavlja lokalno oskrbo s hrano in omogoča 
rekreacijo v naravi 

- 1.200 ha nepozidanih stavbnih zemljišč  

- zgoščanje kvartarnih dejavnosti na 
ozkem delu v mestnem središču 

- obsežne degradirane površine 
- pomanjkanje parkirnih površin v 

soseskah v središču mesta 

Razvojni izzivi: 
Pozicioniranje in krepitev mesta v slovenskem in čezmejnem prostoru 
- usklajen trajnostno naravnan razvoj somestja Šempeter – Nova Gorica - Gorica  
- dvig gospodarske konkurenčnosti mesta 
- ohranjanje in oživljanje kakovosti urbane vrtne strukture mesta 
- učinkovita raba prostora: revitalizacija degradiranih površin in neizkoriščenih stavbnih zemljišč 

4.2. Okoljska analiza  
 
Strokovne podlage: 
- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Mestni občini Nova Gorica, 

Vodovodi in Kanalizacija d.d., Oktober 2011 
- Lokalni energetski koncept Mestne občine Nova Gorica, Končno poročilo, Goriška lokalna 

energetska agencija, avgust 2015 

4.2.1. Ravnanje z odpadki 
 
Mesto ima urejeno ločeno zbiranje odpadkov. Za ravnanje z odpadki skrbi Komunala Nova 
Gorica d.d. Na območju mesta sta urejena dva zbirna centra (Nova Gorica, Solkan) in mreža 
ekoloških otokov. Izbrani kazalniki SURS kažejo, da se količine odpeljanih komunalnih 
odpadkov z javnim prevozom v mestu med leti znižujejo, vendar so povprečne 
količine/prebivalca v MONG višje kot velja za slovensko povprečje. Prav tako se znižuje delež 
odloženih odpadkov na deponijo (v MONG 28 %, v Sloveniji 26 % vseh odpadkov), kar 
pomeni večjo uspešnost ločenega zbiranja. Komunala Nova Gorica d.d. upravlja tudi s 30 ha 
velikim območjem Centra za ravnanje z odpadki Nova Gorica. Center se nahaja na flišnem 
gričevju med Staro Goro, Ajševico in zaselkom Tržič-Mandrija v prehodnem urbanem pasu 
mesta. Ob dejstvu, da projekt regijskega centra odpadkov zaradi odločitve partnerskih občin 
o prekinitvi ne bo realiziran, bo moralo mesto deponijo zapreti in sanirati, preostale 
komunalne odpadke pa voziti na deponijo na drugo lokacijo, bo moralo mesto v naslednjih 
letih z vidika racionalizacije stroškov za občane okrepiti ločeno zbiranje in optimizirati sistem 
ravnanja z odpadki. V mestnih soseskah občani izražajo želje po izboljšanju sistema ravnanja 
z odpadki in optimalnih lokacijah ekoloških otokov.  

4.2.2. Ravnanje z naravnimi viri 
 
Vodooskrba: Nova Gorica nima težav pri oskrbi s pitno vodo, kljub temu pa je dolgoročno 
potrebno nameniti skrb učinkoviti rabi vode, predvsem z rednim vzdrževanjem omrežja, 
zmanjševanjem izgub na omrežju in optimizacijo porabe. Poraba vode se tako v 
gospodarstvu kot gospodinjstvih znižuje. Mestno območje se oskrbuje iz vodarn na dveh 
vodnih virih: Mrzlek in Hubelj, vodni vir Lijak pa predstavlja rezervni vodni vir. Območje 
Kromberka se oskrbuje z manjšim vodovodnim sistemom Kromberk. Redni monitoringi 
kažejo na ustreznost in varnost oskrbe s pitno vodo v letu 2014. H kakovosti pitne vode 
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bistveno pripomore enovit nadzor nad celotnim sistemom. Iz vodovodov mesta Nova Gorica 
se deloma oskrbujejo z vodo tudi prebivalci v italijanski Gorici.5 
 
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda: V skladu z operativnim programom čiščenja in 
odvajanja odpadnih voda bo do konca leta 2015 zgrajen kanalizacijski sistem v dolžini 1,7 km 
s čistilno napravo kapacitete 50.500 PE za vsa mestna naselja. Naselja Nova Gorica, Solkan, 
Kromberk, Pristava in  Rožna Dolina bodo navezana na centralno čistilno napravo, locirano na 
območju sosednje občine Šempeter-Vrtojba. S tem bo zagotovljena 95% priključitev na javno 
kanalizacijo in čistilno napravo na območjih z višjo gostoto poselitve. S tem se bo izboljšalo 
stanje kakovosti vodotokov ter podtalnih voda. 
 
Zaledne vode: Posebno težavo in veliko razvojno oviro mesta predstavljajo neurejene 
zaledne vode z zahodnega in severnega dela mesta. Deloma je vprašanje voda rešeno z 
zadrževalniki, vendar se meteorne vode ob večjem deževju prelivajo na odprte travne 
površine ob mestu. Gre za površine, ki so po urbanističnih načrtih predvidene kot edine 
možne za širitev in razvoj mesta, predvsem kvartarnih dejavnosti. Glede na dosedanje študije 
je potrebno za rešitev te problematike v mestu zgraditi dva glavna kanala za odvajanje 
meteornih voda z zahodnega roba in severnega dela mesta v Sočo ter zadrževalni bazen na 
Ščednah za zadrževanje dela zalednih voda s pobočja Katarine nad obvoznico. Proučiti je 
smiselno tudi dolgoročno bolj trajnostne alternativne rešitve, še zlasti za območje zalednih 
voda na severnem delu. 

4.2.3. Upravljanje z energijo in emisije CO2 
 
Učinkovita raba energije in zmanjševanje emisij predstavlja enega večjih razvojnih izzivov 
Nove Gorice. Stanje na tem področju povzemamo po LEK6. 
 
Graf 1 Skupna ocenjena raba energije po vrsti porabnikov MONG Analiza porabe energije izdelana v 

okviru LEK ugotavlja, da je celotna 
poraba energije v MONG leta 2013 
znašala 711.483 Mwh, emisije CO2 
kot največjega povzročitelja 
segrevanja ozračja pa 208.789 
ton/leto kar je za 12 % manj kot 
leta 2008.  
 
Kot je razvidno iz slike 6 so največji 
porabniki energije v občini 
promet, podjetja in stanovanja, ki 
so hkrati tudi največji povzročitelji 
emisij CO2 leta. Poraba energije v 
občinskih in državnih javnih 
ustanovah predstavlja skupaj le 3 
% celotne potrošnje energije in 3,3 
% vseh emisij CO2.   

 
Večina zasebnih in javnih stavb v Novi Gorici je bila zgrajenih pred tremi desetletji, ko je bila 
stopnja energetske zaščite in geofizike še nizka. Zaradi tega je večina stavb v mestu 
potrebnih energetske prenove.  
 
Raba energije s stanovanjih: V mestni občini je cca. 13.370 stanovanj, od tega 12.041 
ogrevanih s skupno površino 942.345m2.7 280 večstanovanjskih stavb, 985 dvojčkov ali 

                                                                    
5 Zagotavljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode v vodovodih v upravljanju Vodovodov in kanalizacije Nova Gorica d.d. v letu 2014, april 
2015 
6 LEK - Lokalni energetski koncept Mestne občine Nova Gorica, Končno poročilo, Goriška lokalna energetska agencija Nova Gorica, avgust 
2015 
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vrstnih hiš, 574 hiš s kmečkim poslopjem in 4652 samostojno stoječih hiš. 72 % vseh 
stanovanjskih enot je bilo grajenih pred letom 1980. Te stavbe so slabo izolirane, zato 
predstavljajo največji varčevalni potencial. Po podatkih LEK, 2015 se 30 % stanovanj ogreva 
na lesno biomaso, 5,8 % na daljinsko ogrevanje Javnega podjetja Kenog d.o.o., 24,4 % na 
ELKO in 10,2 % na zemeljski plin, za 28 % pa električna energijo. Ocena porabe energije v 
stanovanjih v MONG po podatkih LEK znaša 172 mio kWh/leto. LEK ocenjuje 10% odmik od 
želenega v energetski rabi za potrebe stanovanj 10%.  
 
Na območju mesta je 90 % stanovanjskih blokov še nesaniranih, zato je smiselno pristopiti k 
obnovljivim virom energije in celostnim prenovam fasadnega ovoja, gradbenih konstrukcij, 
funkcionalnosti in arhitekture. Za območje sosesk na ulici Gradnikove brigade ulici so 
izdelana strokovna izhodišča celostne prenove sosesk, za ostala še ne. 
 
Podjetje DOM d.o.o., ki upravlja s cca. 180 bloki, je zaključilo 5% energetskih sanacij, v pripravi 
in izvedbi ima nove. Podjetje Fertis d.o.o. upravlja s 44 bloki, od katerih je energetsko 
saniranih 8. Slabšanje ekonomskega položaja družin otežuje dogovore in odločanje o 
naložbah, zato so potrebni alternativni finančni modeli, ki bi lastnike stanovanj spodbudili k 
prenovam. V občini deluje energetska svetovalna pisarna, vendar analize kažejo, da občani 
niso seznanjeni z možnostjo brezplačnega energetskega svetovanja. 
 
Raba energije v javnih stavbah: 40 analiziranih občinskih javnih stavb je v letu 2013 
porabilo 10 mio kWh energije. Javne stavbe za ogrevanje pretežno koristijo javno daljinsko 
ogrevanje (44 %) in zemeljski plin (38 %). 68% energije se porabi za ogrevanje, 32 % kot 
električna energija. Med največjimi porabniki energije so Goriška knjižnica Franceta Bevka, OŠ 
Solkan, OŠ Frana Erjavca in OŠ Milojke Štrukelj. Med njimi je  več kot polovica objektov, ki so 
energetsko potratni in potrebni celovite energetske prenove.  
 
V 25 objektih, ki so v lasti MONG (14 objektov šol, 8 objektov vrtcev, LU, glasbena šola in 
knjižnica) je že vzpostavljen sistem energetskega knjigovodstva, ki omogoča spremljanje 
porabe, vendar pa sistem še ni nadgrajen tako, da bi podatke uporabljali za dnevno 
optimiziranje upravljanja ogrevalnih sistemov.8  
 
Tudi državni javni objekti (20) pretežno koristijo zemeljski plin (33 %) in javno občinsko 
daljinsko ogrevanje (38 %), v manjši meri pa še kurilno olje (22 %) oz. druge vire. Leta 2013 je 
poraba energije v državnih javnih stavbah znašala 10 mio kWh. Med največjimi porabniki sta 
dijaški dom in dom upokojencev. Stanje energetske učinkovitosti v javnih stavbah je slabo, 
saj odmik od želenega stanja znaša kar 32%. 
 
Tabela 1 Projekcija porabe energije v javnih objektih občine do leta 2024 ob izvedenih ukrepih LEK 

površina občinskih javnih stavb  74428 (m2) 
povprečna specifična raba energije v javnih objektih v občini v 
kWh/m2 (toplota in električna energija skupaj) 2014 140 kWh/m2  

povprečna specifična raba energije v javnih objektih v občini v 
kWh/m2 (toplota in električna energija skupaj) 2024 100 kWh/m2  

Vir: GOLEA, 2015 

                                                                                                                                                                                                       
7 SURS, 2001 
8 Informacija o uvedbi sistema energetskega knjigovodstva v javnih stavbah, GEOLA, 2015 
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Sistemi daljinskega ogrevanja in hlajenja 
V energetski oskrbi mesta Nova Gorica med viri ogrevanja prevladujeta daljinsko ogrevanje in 
oskrba z zemeljskim plinom, predvsem v primestnih naseljih pa prevladujejo individualna 
kurišča na kurilno olje in les.  
 
- V občini delujejo 3 sistemi daljinskega toplotnega ogrevanja. Z javnim toplovodnim 

sistemom upravlja Javno podjetje Komunalna energetika Nova Gorica (Kenog d.o.o.), 
preostala dva manjša sistema Majske poljane (energent biomasa) in IC Meblo (energent 
plin) pa podjetje E3 d.o.o. Javni daljinski toplovodni sistem oskrbuje območja z visoko 
gostoto pozidave in center mesta. Trenutno ogreva 77 večstanovanjskih objektov (3.007 
stanovanj) in 216 enot poslovnih prostorov ter ustanov v urbanem delu mesta. Celotno 
omrežje meri 9,5 km in je z vidika ekonomičnosti relativno majhno, zato je smiselna 
njegova širitev v nova načrtovana območja v mestu ter povečevanje moči. Energent 
toplovoda je zemeljski plin, v manjšem delu Kenog d.o.o. kupuje energijo tudi iz virov 
biomase. Zaradi toplotnih izgub, do katerih prihaja zaradi zastarelosti sistema, 
nezmožnosti širjenja omrežja oz. investicijskih vlaganj, zniževanja porabe zaradi 
varčevanja uporabnikov ter klimatskih sprememb, so fiksni stroški omrežja visoki in 
posledično cena daljinskega ogrevanja ni konkurenčna. Sistem potrebuje optimizacijo, 
širitev in posodobitev. OPN predvideva obveznost priklopa javnih stavb na daljinsko 
ogrevanje, kjer je to opredeljeno v Lokalnem energetskem konceptu občine. Dolgoročno 
je potrebno pristopiti k zamenjavi energenta oz. kogeneracijam. Ogrevanje tople vode se 
izvaja celo leto v 15-tih večstanovanjskih objektih na Cankarjevi ulici in ulici Gradnikove 
brigade ter v 4 javnih objektih.  

 
- Oskrbo z zemeljskim plinom izvaja koncesionar Adriaplin d.o.o. Plinovodno omrežje 

je zgrajeno na območju Nove Gorice, Solkana, Kromberka in  Rožne Doline v dolžini 54 
km. Dolžina distribucijskega omrežja na dan 31.12.2013 je znašala 54.906 km. V letu 2013 
je zabeleženih 2.540 odjemnih mest, od tega 225 gospodinjskih in 315 poslovnih. Veliko 
priključkov je neaktivnih, saj stavbe še vedno uporabljajo individualna kurišča. Letni 
prirast novih odjemalcev je skromen (+40 v sezoni 2012/2013). Koncesionar namerava s 
finančnimi spodbudami uporabnike spodbuditi k prehodu na zemeljski plin. Omrežje se 
bo dograjevalo skladno s širitvijo poselitve in energetsko zasnovo. 

 
Javna razsvetljava 
Javna razsvetljava v mestu Nova Gorica še ni skladna z zahtevami iz Zakona o varstvu okolja 
oz. uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja (Ur.l. RS, št. 81/2007), ki od 
lastnikov javne razsvetljave zahteva prilagoditev svetilk zaradi zmanjšanja rabe električne 
energije in svetlobnega onesnaževanja. Rok za uskladitev je leto 2016. Osvetljevalo naj bi se 
tam, kjer je potrebno, v količini, ki je potrebna in v tistem času, ko svetlobo rabimo. Za 
uskladitev javne razsvetljave s predpisi je predvidena podelitev koncesije. Poleg tega je v 
določenih urbanih soseskah javna razsvetljava pomanjkljiva, kar ogroža varnost občanov, 
obstoječe ulične svetilke pa so urbanistično neprimerne.  
 
S prizadevanji za čim manjše onesnaževanje okolja lahko ob ustreznem energetskem 
načrtovanju, ukrepih učinkovite rabe energije in spodbujanjem uporabe ustreznega 
energenta spuščamo v okolje manj emisij. Mestno območje Nove Gorice je v primerjavi z 
drugimi slovenskimi mesti dobro omreženo z daljinskimi sistemi, zato se v strnjenih naseljih 
spodbuja oskrba iz distribucijskih omrežij, izven teh pa so vsekakor obnovljivi viri prednostni 
vir energije. Še zlasti sončna energija in biomasa sta premalo izkoriščena energenta. S 
klimatskimi spremembami in glede na lego bo v Novi Gorici dolgoročno potrebno razmišljati 
ne le o učinkovitem ogrevanju, temveč tudi o učinkovitih sistemih daljinskega hlajenja.9 

                                                                    
9 Lokalni energetski koncept Mestne občine Nova Gorica, vmesno poročilo, Goriška lokalna energetska agencija Nova Gorica, november 
2014 
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4.2.4. Ocena stanja prvin okolja 
 
Mestna občina Nova Gorica še nima izdelanega celovitega programa varstva okolja, zato 
stanje ostalih prvin okolja povzemamo po podatkih iz Atlasa okolja Agencije RS za varstvo 
okolja na dan 10. 8. 2015 in drugih sektorskih dokumentov ter poročil.  
 
Kakovost zraka: Nova Gorica ima relativno kakovosten zrak. Javno dostopni podatki o 
obstoječem stanju kakovosti zraka so na voljo za merilno mesto državne mreže ARSO v Novi 
Gorici. Merilno mesto leži ob Vojkovi cesti. Območje MONG skladno z Uredbo o ukrepih za 
izboljšanje kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 52/02) sodi v območje SI4 (Goriška, 
Notranjsko-Kraška in Obalno-Kraška statistična regija). V skladu s kriteriji Uredbe o žveplovem 
dioksidu, dušikovih oksidih, delcih in svincu v zunanjem zraku (Ur. l. RS, št. 52/02) in Uredbe o 
benzenu in ogljikovem monoksidu v zunanjem zraku (Ur. l. RS, št. 52/02) je za območje SI4 
določena II. stopnja onesnaženosti.10 
Za območje SI4 je značilno, da so žveplov dioksid (SO2), svinec (Pb), ogljikov monoksid (CO) in 
benzen (C6H6) pod spodnjim pragom ocenjevanja, medtem, ko so dušikov dioksid (NO2) in 
delci (PM10) med mejno vrednostjo in dopustnim odstopanjem. V Novi Gorici koncentracije 
ozona presegajo mejno vrednost, koncentracije NO2 in prašnih delcev pa so povečane le ob 
najbolj obremenjenih cestah. Onesnaženost zraka s CO2 je v mestnem dolinskem delu lahko 
močno povečana v času kurilne sezone ob temperaturnem obratu. Žal obstoječe evidence 
dimnikarja – koncesionarja ne omogočajo natančnega spremljanja virov energentov 
individualnih kurišč, ki so dejansko velik onesnaževalec zraka v zimskem obdobju.11 
 
Kakovost tal, hrup, svetlobno in elektromagnetno sevanje: Na območju občine je po 
podatkih iz Katastra onesnaževalcev evidentiranih več točk elektromagnetnega sevanja, kot 
so bazne postaje telekomunikacijskih operaterjev in TV oddajnik. Uradni podatki ARSO o 
kakovosti tal obstajajo le za 1 opazovalno točko v občini v primestju – vinogradniška pobočja 
nad Kromberkom, kjer z izjemo preseženih količin bakra (posledica tradicionalne 
vinogradniške rabe) in niklja (posledica matične kamnine fliš), ni zaznati presežnih vrednosti. 
Na območju mesta po podatkih ARSO deluje nekaj industrijskih naprav, ki potrebujejo 
okoljevarstveno soglasje, med drugim 3 podjetja (Livarna Gorica d.o.o., Gostol-Gopan d.o.o., 
Pecivo d.d.) na območju industrijske cone ob železniški postaji in 2 na območju IC Meblo 
(pralnica, predelava odpadkov).  
 
Varovanje narave in zelene površine: Nova Gorica je zeleno mesto, tako znotraj urbanega 
središča kot z naravnimi površinami na mestnem obrobju. Že ob načrtovanju mesta so bile 
zelene površine deležne posebne pozornosti. Ustrezno ravnotežje med grajenim in odprtim 
prostorom daje Novi Gorici posebno kvaliteto bivanja. Še zlasti v poletnem času ulični 
drevoredi in zelene površine dajejo senco in izboljšujejo mikroklimo mesta. Dve za mesto 
vitalni odprti zeleni površini sta gozdni rezervat Panovec na južnem in JV delu ter območje 
reke Soče na zahodu. Območje Soče pri Solkanu je tudi naravno kopališče.  
 
Na območju mesta ni NATURA 2000 območij, kljub temu pa gre izpostaviti dve graščini s 
parki v primestju zavarovani kot spomenika oblikovane narave: Rafutski park z eksotičnimi 
rastlinami iz 19.stoletja na Pristavi - državni spomenik oblikovane narave in Graščinski park pri 
gradu Kromberk. Med naravne vrednote sodi še nekaj posameznih enot kot so npr. hrasti v 
Kromberku ter dob v Rožni Dolini. Prebivalci mesta in primestnih naselij izpostavljajo potrebo 
po ohranjanju zelenih površin , povezovanju mesta z odprtimi površinami na robovih naselij 
in sanacijah naravnih biotopov (npr. bajerji v Rožni Dolini). 
 

                                                                    
10 Lokalni energetski koncept Mestne občine Nova Gorica, vmesno poročilo, Goriška lokalna energetska agencija Nova Gorica, november 
2014 
11 Poročilo pilotnega projekta ”Opredelitev virov delcev PM20 v Sloveniji, ARSO, november 2010 in Kakovost zraka v Sloveniji v letu 2009, 
ARSO, september 2010 
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Ključne ugotovitve: 
+ - 

- urejena vodooskrba, odvajanje in čiščenje 
odpadnih voda ter upravljanje z odpadki v mestu 

- obsežne zelene površine, bližina območij za 
rekreacijo na prostem (gozdni rezervat Panovec, 
reka Soča) 

- vzpostavljena omrežja daljinskega ogrevanja in 
zemeljskega plina v mestu 

- relativno dobra kakovost zraka 
- trend zmanjševanja emisij CO2 

- neurejeno odvajanje zalednih meteornih 
voda onemogoča širjenje mesta 

- neučinkovitost sistema daljinskega 
ogrevanja, nizka stopnja priključenosti 

- energetsko potratne večstanovanjske 
stavbe in javni objekti 

- promet – največji vir emisij CO2 v mestu 
- povečane koncentracije ozona 

Razvojni izzivi: 
- upravljanje z zalednimi meteornimi vodami 
- zmanjšanje emisij CO2 v mestnem središču 
- upravljanje z energijo v mestu 
- urejanje mestnih parkov in povezovanje zelenih površin v okolici z mestom 

 

4.3. Prometni sistem in infrastruktura  
 
Strokovne podlage: 
- Občinski prostorski načrt Mestne občine Nova Gorica, Locus d.o.o., Nova Gorica, November 2012  
- Celostna prometna strategija čezmejne Goriške regije, Urbanistični inštitut RS, maj 2014  
- Predlog optimizacije za javni potniški promet v mestni občini Nova Gorica in Občini Šempeter – 

Vrtojba, IGEA d.o.o., UL Fakulteta za gradbeništvo, geodezijo, Prometno tehniški inštitut in ZRSC 
SAZU, december 2014 

4.3.1. Cestno omrežje v funkciji povezljivosti in umirjanja prometa v mestu 
 

Hitra cesta H4 Podnanos – Vrtojba je glavna prometna os, ki Novo Gorico povezuje z 
Ljubljano na vzhodu in Vidmom, Benetkami in Trstom na zahodu. Hitra cesta H4 se je v letu 
2009 dogradila in prevzela vlogo povezave slovenskega prostora s čezmejnim prostorom 
Furlanije-Julijske krajine (avtocestni križ S-J proti Avstriji, V-Z) ter povezavo Nove Gorice kot 
regionalnega središča Goriške z državnim središčem. Dolgoročno je predvidena širitev hitre 
ceste za en prometni pas obojestransko, torej nadgradnja v avtocesto. Za opravljanje vloge 
regionalnega središča so za mesto izrednega pomena tudi dobro vzdrževane in urejene 
regionalne in glavne cestne povezave s Posočjem, Brdi, Vipavsko dolino, Idrijsko Cerkljanskim 
hribovjem ter Krasom.  
 
Na mestnem območju je na primarnem cestnem omrežju so manjkajoči dostopi do 
mestnega središča in poslovno cono Meblo, saj celoten sistem sloni na Vojkovi ulici ter 
Kromberški vpadnici, ki se srečata na krožišču z Solkansko obvoznico. Za ustrezno dostopanje 
do mestnega središča je ključna izgradnja zahodne ceste ter podaljška Lavričeve. Povezavi bi 
regionalni promet razbremenile notranjega prometa mesta ter posledično ustrezno povezale 
prometne tokove znotraj mesta. Pomembna je tudi t.i. izgradnja Vodovodne ceste, ki bi 
zagotavljala ustrezen dostop do poslovne cone Meblo z južne strani. V sekundarnem omrežju 
je potrebno stremeti k umirjanju prometa (npr. Kidričeva ulica,..), urediti podaljške nekaterih 
ulic (npr. ulice Gradnikove brigade, Delpinove ulice, ..), odpiranju uličnih povezav s sosednjo 
Gorico.  
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Tabela 2 Obremenjenost nekaterih izbranih odsekov državnih cest na mestnem območju  

Kategorija ceste Prometni odsek Ime števnega mesta PLDP-vsa vozila 
G2 SOLKAN - NG (KROMBERK) Solkan 7.321 

G2 KROMBERK - ROŽNA DOLINA Panovec 23.614 
G2 NG (ROŽNA DOLINA) - ŠEMPETER Šempeter RD 11.218 

R2 NOVA GORICA   9.400 

R2 NG - ROŽNA DOLINA MT Rožna Dolina 9.262 
R3 AJŠEVICA - KROMBERK Kromberk 12.264 

R3 KROMBERK - NG   17.500 
Vir: DRSC, 2013 
 

4.3.2. Železniško omrežje  
 
Železnica zgodovinsko igra pomembno vlogo v mestu. Postaja je bila izgrajena kot severna 
postaja italijanske Gorice, danes pa postaja združevalni in povezovalni člen obeh mest. Z 
odprtjem meje je železniški kare postal stičišče ljudi obeh Goric in prostor mešanja različnih 
dejavnosti (potniški promet, logistika, industrija, turizem, kultura). To daje celotnemu 
območju železniške postaje posebno urbano dinamiko in odpira priložnosti za celostno 
oživljanje tega sicer zelo obsežnega in funkcionalno degradiranega mestnega prostora. 
Območje predstavlja pomemben neizkoriščen notranji potencial mesta. 
 
Nova Gorica je z Bohinjsko železnico povezana (7 povezav dnevno) proti Soški dolini in naprej 
Bohinju ter Jesenicam in proti Sežani oz. Krasu (6 povezav dnevno). Danes služi predvsem za 
lokalni promet, obe progi pa imata tudi velik turističen potencial. S povečanjem frekvenc in 
hitrosti potovanja ima železnica možnost dviga za namene dnevne mobilnosti. Strateško je za 
Novo Gorico izjemnega pomena priključitev slovenskega omrežja na sosednje italijansko 
omrežje, s čimer bi Nova Gorica pridobila hitro in udobno železniško povezavo s 
severnoitalijanskimi mesti in mednarodnimi letališči (Trst/Ronki, Benetke, Tržič).  
 
Železnica v Novi Gorici še vedno opravlja tudi funkcijo tovorne postaje. V OPN je predvidena 
premestitev tovorne postaje v logistični terminal v Vrtojbi, v Novi Gorici pa ohranitev 
potniške postaje. V tem kontekstu je za razvoj Nove Gorice pomembna čimprejšnja 
vzpostavitev logističnega središča v Vrtojbi. Ker je bila postaja funkcijsko zgrajena za potrebe 
mesta Gorica, ni funkcijsko ustrezno povezana s središčem mesta Nova Gorica, saj železniško 
postajo in center loči širok pas železniških tirov. Občani izražajo jasno potrebo po ureditvi 
varne in kratke premostitvene peš povezave med mestom in železniško postajo. 

4.3.3. Mirujoči promet  
 

Mirujoči promet se v mestnem središču usmerja v večje javne parkirne hiše. Več težav 
povzročajo prometni režimi, visoka stopnja motorizacije in pomanjkanje parkirnih površin v 
stanovanjskih soseskah za današnje standarde ter prekomerno (pogosto nepotrebno) rabo 
osebnega vozila v mestu. To kaže na potrebo po umirjanju prometa in zmanjševanju 
motorizacije v mestu in še zlasti v stanovanjskih soseskah in na območju centralnih funkcij v 
samem središču mesta, posledično pa krepitev drugih vrst prometa v mestu in sicer javnega 
potniškega prometa ter peš in kolesarskega prometa.  
  
V Mestni občini Nova Gorica je stopnja motorizacije zelo visoka (število osebnih vozil/1000 
prebivalcev) - 592,8 osebnih vozil/1000 prebivalcev, kar je med najvišjimi v državi v letu 2014 
(slovensko povprečje 522,5) in nad stopnjo motorizacije evropskih državah, kot sta Nemčija 
(525, 2011)in Avstrija (528, 2011), ne pa tudi državah z najvišjo stopnjo motorizacije, kot sta 
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Luxemburg (660,2009) in Italija (610, 2011)12. Kljub temu pa je spodbudno dejstvo, da se je 
nasprotno s trendi v drugih mestih v Sloveniji, število vozil leta 2014 zmanjšalo v primerjavi z 
letom 2008, ko je stopnja motorizacije v Novi Gorici dosegla kar 650,6 osebnih vozil/1000 
prebivalcev. Razlogov je več, med drugim tudi v upadu gospodarske logistične dejavnosti, 
zmanjševanju standarda, odselitvah tujcev ter povečanju uporabe alternativnih oblik 
prevoza. Dolgoročno se izkazuje potreba po sistemu mobilnostnih vozliščih, ki bodo 
združevala različne oblike transporta in parkirišča ter bodo ustrezno opremljena in 
prilagojena električnim vozilom. 

4.3.4. Omrežje kolesarskih in peš poti  
 

Večji del mestnega območja Nove Gorice je ravninski, mestno središče pa je s kolesom 
dostopno v 15 minutah iz vseh primestnih naselij, zato je mesto izjemno primerno za 
kolesarjenje in predstavlja izjemen potencial za prehod mesta v trajnostno mobilnost. 
Osnovno omrežje kolesarskih poti na območju mesta je v zaključni fazi. Glavno linijo 
predstavlja dograjena kolesarska pot v smeri S-J skozi Novo Gorico in Solkan ter naprej ob 
Soči do Plavi. Nanjo se navezujejo ulične kolesarske steze in kolesarske poti namenjene 
kombiniranemu prometu. Prava kolesarska pot je dvosmerna kolesarska pot , ki povezuje 
Novo Gorico in Šempeter. Za zaokrožitev sistema omrežja v mestu manjka povezava v smeri 
V-Z ob Kornu in naprej po parkovni poti vzdolž Panovca do Ajševice. Varne kolesarske poti z 
mestom pričakujejo tudi primestna naselja, še zlasti ob zbirnih in napajalnih cestah (npr. iz 
smeri Kromberka). V mestu ni vzpostavljen enoten sistem kolesarnic, parkirnih stojal in 
polnilnic za električna kolesa. MONG opaža, da z urejanjem kolesarskega omrežja prebivalci 
vse več uporabljajo kolo za dnevno migracijo v mesto in po mestu. Mesto že danes izvaja 
promocijo uporabe koles in pospešuje razvoj kolesarske kulture. Poleg kolesarskega omrežja 
prebivalci mesta izpostavljajo tudi pomen rejenih povezovalnih pešpoti med mestom, reko 
Sočo in odprtimi rekreacijskimi površinami v zaledju.  

4.3.5. Javni potniški promet in druge oblike javnega prevoza 
 
V MONG opravlja javno službo mestnega potniškega prometa podjetje Avrigo d.d. na podlagi 
koncesije JPP. Danes mreža javnega potniškega prometa obsega 3 linije in pokriva celotno 
mestno območje Nove Gorice in njeno somestje s Šempetrom, Vrtojbo in Gorico. Mestna 
občina sofinancira dejavnost tako, da je za meščane zagotavljen brezplačni mestni promet, 
izjema je le mednarodna linija v italijansko Gorico (1 EUR). Na ta način je olajšana mobilnost 
tako mladih, starejših kakor tudi socialno šibkejših. Mestna občina Nova Gorica sodeluje v 
projektu »Evropski teden mobilnosti«, s katerim občane spodbuja k rabi javnega prevoza in 
ozaveščanju o varovanju okolja.  
 
Po podatkih študije optimizacije javnega potniškega prometa trenutna ureditev mestnega 
javnega potniškega prometa ni v celoti zadovoljiva. V prometnih konicah so avtobusi 
preobremenjeni, frekvenca na posameznih linijah ni ustrezna, nekatera nova naselja niso ali 
pa so slabo vključena v mestni promet. Linije in vozne rede predlaga koncesionar na osnovi 
trenutno razpoložljivih finančnih sredstev, razpoložljivega voznega parka itd., kar ni nujno 
optimalno in v določenih segmentih zagotovo nudi možnost izboljšave.13 Dolgoročno je 
smiselno optimizirati ureditev mestnega potniškega prometa na območju somestja, širjenje 
mreže izven mestnega središča v prehodni pas proti Ajševici in Lokam in povezovanje z bolj 
oddaljenimi postajališči, parkirišči oz. vozlišči za integracijo različnih transportnih oblik. 14 

Mesto še nima izdelane Celostne prometne strategije. 

                                                                    
12 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdpc340 
13 Predlog optimizacije za javni potniški promet v mestni občini Nova Gorica in Občini Šempeter – Vrtojba, IGEA d.o.o., Končno poročilo, 
december 2014 
14 Celostna prometna strategija čezmejne Goriške regije, Vizija optimalno povezane regije, predlog, Urbanistični inštitut RS, maj 
2014 
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V mestu je registriranih 15 taksi prevoznikov. Prebivalci pogrešajo boljše povezave javnega 
prometa med mestom in podeželjem. 
 
Slika 7 Dostopnost iz središča mesta s kolesom 
 

Slika 8 Omrežje mestnega avtobusnega prometa na 
območju somestja Nove Gorice, Gorice in Šempetra 

  
Vir: Celostna prometna strategija čezmejne Goriške regije, UI, 
2014 

Vir: Predlog optimizacije za javni potniški promet v mestni 
občini Nova Gorica in Občini Šempeter – Vrtojba, IGEA d.o.o., 
2014 

Ključne ugotovitve: 
+ - 

- hitra cesta: izboljšana dostopnost in glavna 
prometna os čezmejnega prostora Slovenija/ 
Italija, Furlanija-Julijska krajina 

- zgrajena hrbtenica kolesarskega omrežja 
- železnica kot priložnost 
- pozitivni premiki v uporabi aktivnih 

transportnih oblik - kolesarjenje 
- brezplačen mestni potniški promet v 

somestju 

- promet – največji vir emisij CO2 v mestu 
- visoka motorizacija, še zlasti v urbanih 

soseskah 
- nedokončan celostni sistem trajnostne 

mobilnosti v mestu in v somestju 
- odsotnost Celostne prometne strategije za 

mestno občino 

Razvojni izzivi: 
- zmanjšanje emisij CO2 v mestnem središču 
- umirjanje prometa v mestnem središču 
- vzpostavitev delujočega sistema trajnostne mobilnosti (javni potniški promet – avtobus, vlak, ..) 
- Nova Gorica – prva kolesarska občina, Goriška – prva kolesarska regija 
- aktiviranje rabe železnice za dnevno mobilnost  
- aktiviranje območja ob železnici kot večfunkcijskega stičišča med Novo Gorico in Gorico 
- preselitev tovornega železniškega prometa v Vrtojbo 
- ureditev mestnih obvoznih cest 
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4.4.  Demografski trendi  
 

Strokovne podlage: 
- SURS Statistični podatkovni portal 

 
31.787 prebivalcev mestne občine, 19.758 ali 62,2 % jih prebiva v urbanem območju 
V letu 2015 Mestna občina Nova Gorica beleži 31.787 prebivalcev, med njimi jih 62,2 % ali 
19.758 prebiva v mestnem območju15 (upravičeno območje TUS) in 37,8 % ali 12.029 v ostalih 
in podeželskih območjih. Osrednje urbano naselje Nova Gorica ima 12.985 prebivalcev (40 % 
prebivalstva občine in 66 % prebivalstva mestnega območja). Med primestnimi središči je 
največji Solkan (3227), sledita mu Kromberk (2081) in  Rožna Dolina (1075). Najmanjše naselje 
mestnega območja je Pristava (390). 
 
Urbanistično prostorski akti občine k urbanemu območju prištevajo tudi širše gravitacijsko 
območje (skupaj 756 prebivalcev), kamor poleg naštetih naselij sodijo še Ajševica (250), Loke 
(307) in Stara Gora (199). Čeprav statistično ne sodijo v mestno območje pa TUS, kjer je 
razvojno utemeljeno smiselno, naslavlja tudi navedena ”prehodna naselja”. 
 
Graf 2 Sprememba števila prebivalstva v 
naseljih mestnega območja 2015-2008 

Graf 3 Gibanje naravnega in selitvenega prirasta prebivalstva v 
MONG 

 
 

Vir: SURS Vir: SURS 
 
 
Stagnacija in staranje prebivalstva 
Po letu 2008 je zaznati rahel trend stagnacije prebivalstva na območju celotne mestne občine 
(-1,3 % 2015/2008). Med letom 2015 in 2008 se je prebivalstvo v občini zmanjšalo za 406 
oseb, predvsem na račun zniževanja mestnega prebivalstva (- 490) in povečevanja 
prebivalstva na podeželju (+ 84). Upad je izrazitejši v mestnih naseljih Nova Gorica, Solkan in  
Rožna Dolina, z izjemo Kromberka in Pristave. Sprememba je predvsem posledica 
zmanjšanega priseljevanja tujcev od gospodarske krize dalje. Pred krizo je neto priliv tujcev 
znašal tudi do 400 letno, leta 2014 pa le še neto 45 oseb letno. Hkrati se nadaljuje trend 
izseljevanja v druge občine (mesto vsa leta beleži negativni saldo medobčinskih migracij), 
prav tako pa se poglablja splošen proces staranja prebivalstva, kar vpliva tudi na nižji naravni 
prirast.  
 
Izgubljanje prebivalstva gre predvsem na račun delovno aktivnega prebivalstva v starostnem 
obdobju med 15 in 65 let, medtem ko se starostni skupini mladih do 15 let in starejših nad 65 

                                                                    
15 V skladu s klasifikacijo SURS, 2013 
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let absolutno povečujeta tako v urbanem, kot podeželskem območju. Porast števila otrok in 
mladine v mestnem območju je v opazovanem obdobju znašala 180 oseb (v občini kar 410) 
oz. cca. 20 letno, absolutno povečanje števila starejših je v mestnem območju znašalo 400 ( v 
občini 607) oz. cca. 50 letno.  
 
Graf 4 Sprememba starostne sestave prebivalstva v MONG  Indeks staranja16  v mestnem 

območju Nove Gorice je leta 
2014 znašal 150,9, v občini 
137,9, kar je daleč nad 
slovenskim povprečjem 
(119,6).  
 
Podoben, a še bolj izrazit 
proces stagnacije 
prebivalstva ob hkratnem 
staranju beležita tudi 
sosednja Gorica in celotna 
Furlanija, prisoten pa je tudi v 
drugih slovenskih mestnih 
občinah, še zlasti v Vzhodni 
kohezijski regiji. 
Podaljševanje življenjske 
dobe ter številčnost starejših 
generacij je potrebno 
upoštevati pri razvojnem 
načrtovanju. 
 
Povprečen prebivalec 
mestnega območja Nove 
Gorice je starejši od 
povprečnega Slovenca (42,3 
let) in prebivalca Zahodne 
Slovenije (41,9 let). Povprečna 
starost po naseljih znaša: 

- Kromberk: 43,5 let 
- Nova Gorica : 44,3 let 
- Solkan 45,3 let 
- Rožna Dolina: 46,2 let 
- Pristava: 46,4 let 

 

 
Vir: SURS 
Graf 5 Primerjava indeksa staranja prebivalstva med Novo Gorico in 
izbranimi območji 

 

Vir: SURS, Občina Gorica  
 
Nadpovprečna izobrazbena struktura 
Po drugi strani pa mestna občina v zadnjih šestih letih 2008-2014 beleži dvig izobrazbe 
prebivalstva in višji delež delovno aktivnega prebivalstva z višjo in visoko izobrazbo (34 %) 
kot velja za slovensko povprečje (31%). Osnovnošolsko izobrazbo ali manj ima le še 12 % 
delovno aktivnega prebivalstva. Deloma je to odraz splošnega trenda in prisotnosti Univerze, 
deloma pa tudi statistična posledica znižanja števila delovno aktivnega prebivalstva. 

                                                                    
16 Razmerje števila prebivalstva starejšega od 65 let in mlajšega od 15 
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Ključne ugotovitve: 

+ - 
- Bolje izobraženi prebivalci kot je slovensko 

povprečje 
- Stagnacija prebivalstva 
- Staranje prebivalstva 
- Povečevanje števila starejšega prebivalstva 

Razvojni izzivi: 
- Ustavitev negativnih demografskih trendov 
- Ustvarjanje zaposlitvenih možnosti za mlajše 
- Prilagajanje storitev in prostora mesta potrebam starejših 

4.5. Družbeno okolje in socialna vključenost  
 
Strokovne podlage: 

- Strategija stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica 2009 – 2013, Stanovanjski sklad 
MONG – javni sklad, Nova Gorica 2009 

- Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Nova Gorica za obdobje 2014 – 2020, 
MONG, November 2014 

- Lokalni program za kulturo v Mestni občini Nova Gorica 2014-2017, MO Nova Gorica 
- Akcijski načrt za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v Mestni občini Nova 

Gorica za obdobje 2012 - 2015, Mestna občina Nova Gorica 

4.5.1. Dostopnost stanovanj  
 
Na območju MONG je bilo po podatkih SURS v letu 2014 13.552 stanovanj, kar je 182 več kot 
leta 2010. MONG je imela konec leta 2014 v lasti 269 stanovanj in leta 2008 323. Večina 
neprofitnih stanovanj v lasti MONG je v mestnem središču, 10% pa v Solkanu ter manjše 
število izven mestnega območja. S stanovanji v lasti MONG upravlja Stanovanjski sklad 
mestne občine, ki tudi skrbi za stanovanjsko politiko. V strategiji Stanovanjskega sklada 
mestne občine so bili do leta 2013 predvideni številni projekti gradnje večstanovanjskih 
objektov, vendar pa zaradi pomanjkanja finančnih virov niso bili realizirani in sicer: območje 
pod Streliško potjo (45 enot), Majske poljane (40-50 stanovanjskih enot), območje ob 
kotalkališču ( 70 enot) in pod Rafutsko cesto v Novi Gorici (60 enot). Povpraševanje po 
neprofitnih stanovanjih sklada je večje od ponudbe, še zlasti med mladimi in ranljivejšimi 
skupinami. V zadnjih letih narašča potreba po začasnih stanovanjskih bivalnih enotah.17 
 
V času zadnje konjunkture so zasebni investitorji ponovno pristopili k gradnji več poslovno-
stanovanjskih kompleksov na različnih lokacijah v mestnem središču. Zaradi gospodarske 
krize pa vsi niso v celoti prodani ali celo dokončani v načrtovanem obsegu. Ocenjujemo, da 
trg razpolaga s prostimi tržnimi stanovanji. Cene tržnih stanovanj so za mlade družine 
previsoke. Hkrati je v občini precej praznih oziroma nezasedenih stanovanj. Po podatkih SURS 
jih je bilo na celotnem območju MONG v letu 2011 kar 2042, od tega 1206 v enostanovanjskih 
in 681 v tri in večstanovanjskih zgradbah.  
 
V skladu z obstoječimi prostorskimi akti je na območju mestnih naselij 281 ha nezazidanih 
površin predvidenih za stanovanjsko gradnjo.  
 
Zaradi navedenega bo potrebno iskati alternativne rešitve v kolikor bo mesto želelo obdržati 
mlado prebivalstvo. Interes po novih pristopih kot so medgeneracijsko deljenje praznih 
stanovanj, stanovanjske kooperative, enoten portal ponudbe za pridobivanje neprofitnih 
stanovanj so izrazili tudi mladi v procesu priprave TUS.  
 

                                                                    
17 Strategija Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica 2009-2013, Nova Gorica, 2009, Stanovanjski sklad Mestne občine Nova 
Gorica – javni sklad 
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4.5.2. Bivanje v urbanih soseskah 
 
V mestnem naselju Nova Gorica prebiva 12.985 občanov, med njimi večji del v 
večstanovanjskih objektih znotraj značilnih urbanih sosesk. Med največje soseske zgrajene v 
70-tih in 80-tih let prejšnjega stoletja sodita ulica Gradnikove brigade in Cankarjeva ulica. 
Goriške urbane soseske so večkulturne, saj se je v mesto v povojnem času kakor tudi v zadnjih 
desetletjih razcveta igralniške dejavnosti priselilo veliko prebivalcev iz bivših jugoslovanskih 
republik kakor tudi iz drugih vzhodnoevropskih držav.  
 
Stanovanjske soseske v mestu so načrtovane z značilnimi drevoredi in bogatim zelenim 
medblokovskim prostorom. Odprt prostor je v večji meri ohranil prvotno urbanistično in 
krajinsko zasnovo, zato je potreben le osvežitve. Kljub zgrajenim garažnim hišam danes v 
soseskah primanjkuje parkirnih površin, parkirni režim pa je po mnenju prebivalcev 
neustrezen. Poseben problem predstavlja nerešeno lastninsko vprašanje ter sama razmejitev 
funkcionalnih površin okrog večstanovanjskih objektov. Med občino in stanovanjskimi 
skupnostmi ter bivšimi lastniki teče več sodnih postopkov. Ne glede na to pa so prebivalci 
sosesk na delavnici izrazili željo po ohranitvi zelenih površin, ureditvi kolesarskih poti in 
kolesarnic ter skupnih prostorov za druženje vseh generacij.  

4.5.3. Življenje v primestju 
 
Kljub temu, da gre za samostojna naselja, se subcentri Solkan, Kromberk,  Rožna Dolina in 
Pristava z Novo Gorico funkcionalno zlivajo v somestje. Med vsemi naselji zaradi svoje daljše 
zgodovine in osrednjega historičnega jedra še najbolj izstopa Solkan. V vseh subcentrih je 
zagotovljena primarna oskrba s centralnimi dejavnostmi. 
 
Ključni izzivi, ki jih v smislu urbanega razvoja izpostavljajo prebivalci primestnih naselij so 
zagotavljanje povezanosti z mestom in med seboj z varnimi kolesarskimi potmi ter urejanje 
skupnih večnamenskih (odprtih, zaprtih) prostorov za druženje prebivalcev v predmestnih 
naseljih. 
 
V predmestnih središčih prevladuje individualna gradnja, kjer se mesto sooča s problemi 
nelegalnih ali pol-legalnih prezidav in dozidav. Objekti individualne gradnje stari štirideset in 
več let so energetsko neučinkoviti. Med izstopajočimi potrebami primestnih naselij 
individualnih hiš je tudi nadgradnja javne razsvetljave.  

4.5.4. Socialna vključenost in skrb za ranljive skupine 
 
Urbano območje Nove Gorice je relativno majhno socialno okolje, kjer se meščani med seboj 
precej dobro poznajo, zato se mesto ne srečuje z izrazitimi varnostnimi težavami, kot jih 
poznajo večja mesta. Kljub temu pa je Nova Gorica specifično okolje, ki jo zaznamujejo 
pretekla »lahkost bivanja«, ki so jo omogočili uspešni veliki sistemi (industrija, logistika, in 
nazadnje igralništvo). Finančna kriza je iznenada močno zarezala v gospodarstvo in delovna 
mesta ter posledično vplivala na zmanjšanje ekonomske moči prebivalstva Nove Gorice. Med 
izzivi socialne varnosti gre izpostaviti povečevanje socialnih stisk in revščine, položaj mladih 
in naglo rast populacije starejših.  
 
Mladi: Urbano življenje mladih najbolj zaznamujeta: i) povečana zasvojenost med mladimi in 
ii) beg mladih v druga okolja kot odziv na pomanjkanje zaposlitvenih priložnosti v domačem 
okolju. MONG ima razvite številne preventiven programe znotraj katerih financira tudi LAS na 
področju boja proti drogam in mladinski center. Žal pa navedeni ukrepi še ne vplivajo na 
zmanjšanje obeh negativnih trendov. 
 
Starejši: Mestno območje se sooča s povečevanjem starejše populacije, zato naraščajo 
potrebe po storitvah zanje. Na območju mesta se nahaja Dom upokojencev Nova Gorica z 
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zmogljivostjo 228 ležišč. Konec leta 2013 je bilo v institucionalno varstvo vključenih 4,9 % 
ciljne populacije MONG. MONG ugotavlja tendenco upada zanimanja za institucionalne 
namestitve in rast povpraševanja po pomoči na domu (cca. 200 uporabnikov) ter različnih 
oblikah socialnega servisa. Medgeneracijski center nima primernih prostorskih pogojev za 
delovanje.18 
 
Socialno šibkejše skupine so se z gospodarsko krizo povečale. Posebej so izpostavljene 
matere samohranilke in enodružinska gospodinjstva (starejši). Nova Gorica beleži tudi porast 
števila brezdomcev (2012, 58 oseb, od tega 14 ”na cesti”), med katerimi gre ločiti 
brezdomstvo, ki je posledica uživanja prepovedanih drog, in brezdomstvo kot posledica 
spleta življenjskih okoliščin. S porastom brezposelnosti in revščine je opazna povečana 
potreba po subvencioniranju stanovanjskih najemnin in denarni pomoči. Za blaženje 
posledic revščine in socialnih stik je na voljo več programov, v katere se aktivno vključujejo 
tudi NVO. Žal pa programi kot so javna kuhinja, RK, stanovanjske skupine in dnevni center za 
osebe z motnjami v duševnem zdravju delujejo v neprimernih prostorih. Brezdomci nimajo 
lastnega dnevnega in prenočitvenega centra, temveč koristijo dnevni center za uporabnike 
prepovedanih drog, namestitve pa jim CSD zagotavlja tudi v okviru drugih institucij.  
 
Igralništvo in lahek dostop do denarja so, poleg drugih razlogov, povodi za nadpovprečno 
odvisnost od dovoljenih in nedovoljenih drog ter drugih oblik zasvojenosti. V mestu že 
več let uspešno deluje Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti, ki ima dobro 
razdelan program in delujoč dnevni center. 

 
Posebno ranljivo skupino predstavljajo invalidi oz. njihova potreba po izenačevanju 
možnosti njihovega neodvisnega življenja in bivanja v mestu.  

 
Kljub mediteranski odprtosti pokrajine, so Goričani veliki individualisti. Opaziti je odsotnost 
samoiniciativnih pobud po druženju in urejanju mesta. Prav aktiviranje skupnosti, 
vključevanje mladih, starejših in oseb s posebnimi potrebami v lokalno skupnost ter 
predvsem v zaposlitev, so pomembni izzivi Nove Gorice. Na področju zaposlitvene aktivacije 
ranljivih skupin priložnost predstavlja socialno podjetništvo, katerega je kot prednostni 
mehanizem prepoznal tudi RRP Severno Primorske regije 2014-2020. Trenutno je v MONG 
registrirano le eno socialno podjetje. 
 
Mestna občina Nova Gorica ima pridobljen certifikat ”Otrokom prijazno Unicefovo mesto” ter 
”Občina po meri invalidov”, prizadeva pa si za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina. 

                                                                    
18 Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Nova Gorica za obdobje 2014 – 2020, MONG, November 2014 
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Tabela 3 Pregled ponudbe prostorov in programov/ socialnih storitev v mestu 

  Prostorski pogoji Socialni servis 

Otroci in 
mladina do 15 
let 

+ 
Zadostne zmogljivosti 8 vrtcev in 3 OŠ 
- 
Energetsko neučinkovite OŠ 

+ 
Aktivni in preventivni programi MC 
Info pisarna za otroke in žrtve nasilja 
- 

Mladi do 26 let 

+ 
Cca. 3000 dijakov v srednjih šolah v 
mestu 
- 
Nevarna pot ŽP –šole 
 

+ 
Aktivni in preventivni programi MC 
Program prve zaposlitve mladih 
Štipendije 
- 
Brezposelnost 
Nedostopna stanovanja 

Socialno 
ogrožene 
družine 

+ 
Sofinanciranje najemnin 
- 
Dostop do stanovanja za mlade 
družine 

+ 
Pomoč družinam ob rojstvu otroka  
- 
Brezposelnost 

Druge ranljive 
skupine  

+ 
Dnevni center za odvisnike 
Materinski dom 
Varna hiša 
Stanovanjske skupine 
- 
Ni centra za brezdomce 

+ 
Uveljavljeni programi za posamezne 
ciljne skupine v sodelovanju CSD in NVO 
- 
 

Starejši 

+ 
Proste zmogljivosti Doma 
upokojencev Nova Gorica (stalna 
namestitev, dnevno varstvo) 
- 
Medgeneracijsko središče in pomoč 
na domu nimata prostora 

+ 
Socialna oskrba na domu (CSD – center 
za pomoč na domu Klas) 
24-urno telefonsko varovanje na daljavo 
Medgeneracijski center 
- 
Rast potreb  

4.5.5. Dostopnost vrtcev, osnovnih in srednjih šol v mestu 
 
Vrtci in osnovne šole se nahajajo v vseh večjih soseskah in sub-urbanih centrih, zato je mestni 
prostor relativno ”enostaven” za bivanje mladih družin.  
 
Znotraj enovitega Javnega zavoda Vrtec Nova Gorica deluje 8 vrtcev. Leta 2014 je bilo 71 % 
vseh otrok v starosti do 6 let v MONG vključenih v vrtce, kar je pod slovenskim povprečjem 
(75,4 %). Kljub temu trenutne zmogljivosti vrtcev na mestnem območju ustrezajo potrebam, 
primanjkljaj je izrazitejši na podeželskih območjih. V zadnjem desetletju je opazen porast 
vključevanja slovenskih otrok v dvojezične vrtce v sosednji italijanski Gorici.  
 
Tri osnovne šole delujejo v mestnem naselju Nova Gorica in ena v Solkanu. Zmogljivosti 
osnovnošolskega prostora v urbanem območju zadoščajo glede na demografske projekcije 
za naslednje obdobje. Večina vrtcev in šol znotraj mestnega območja je dostopnih peš, s 
kolesom oz. z javnim prevozom, kar povečuje potrebo za izboljšanje varnosti šolskih in 
kolesarskih poti ter urejen sistem mestnega prevoza. 
 
Srednješolska mreža je oblikovana znotraj Gimnazije Nova Gorica in Srednješolskega centra 
Nova Gorica, ki s svojimi raznovrstnimi tehniškimi in poslovnimi programi kadrovsko pokriva 
širšo regijo. Vse bolj se odziva na potrebe lokalnih podjetij ter sodobne trende. V SC deluje 
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tudi medpodjetniški izobraževalni center. V obe šoli je vključenih skoraj 3000 dijakov, letno 
šolanje zaključi nekaj čez 700 dijakov.  
 
Srednješolski kare z Gimnazijo in Srednješolski centrom je prostorsko umeščen v razmeroma 
omejen središčni del mesta ob Cankarjevo in Rejčevo ulico. Šoli gravitacijsko pokrivata širši 
Goriški prostor, zato je zanje ključna dobra povezanost Nove Gorice z javnim prevozom. 
Veliko dijakov za prevoz v šolo uporablja avtobusni in železniški prevoz. Posebno varnostno 
težavo za dijake predstavlja neurejena peš povezava (danes čez tire) med železniško postajo 
in mestom. Lokacija v mestu dolgoročno ne omogoča širitve srednješolskih programov. 
 
Univerza Nova Gorica ima sedež v Rožni Dolini, kjer se nahajajo 3 fakultete in vsi spremljajoči 
laboratoriji, medtem ko so druge fakultete še v Vipavi, Gorici in Benetkah. Študentski dom je v 
središču Nove Gorice. Več poglavje 4.6.. 
 
Kakovostni vrtci in šole na vseh ravneh so dejavnik privlačnosti mesta za bivanje družin. 
Lokalno okolje pričakuje večjo vpetost vrtcev in šol v življenje posameznih urbanih skupnosti, 
ambicioznejše sodelovanje s šolami v sosednji Gorici, lokalnim gospodarstvom in uvajanje 
večjezičnih (tudi angleških) programov. 

4.5.6.  Prosti čas: kultura in šport 
 
Ponudba raznovrstnih kulturnih in športno-rekreacijskih dejavnosti pomembno prispeva h 
kakovosti bivanja in atraktivnosti mesta. Po drugi strani kulturna ustvarjalnost, živahen 
mestni utrip in športni dosežki doprinesejo k dvigu samopodobe, pripadnosti in identiteti 
mesta. Nova Gorica je s svojimi ustanovami in infrastrukturo kulturno in športno središče 
Goriške statistične regije. 
 
Šport in rekreacija: Nova Gorica ima dolgo športno tradicijo v vrhunskem športu in 
pripravah različnih športnikov. Med prepoznane športne panoge mesta sodijo kajakaštvo na 
Soči, atletika in nogomet v središču mesta, alpsko smučanje ter jadralno padalstvo v okolici. 
Danes pa je rekreacija oz. aktivno preživljanje prostega časa v zeleni okolici mesta (primestni 
gozd Panovec), ob Soči in na športnih objektih postalo sestavni del vsakdanjega življenja 
meščanov. 
 
Z razvojem športa je v mestu nastajala športna infrastruktura. V razvid javne športne 
infrastrukture v MONG je vpisanih 11 pokritih in 13 nepokritih športnih objektov. Osrednji 
kompleks v mestnem središču predstavlja Športni park Nova Gorica, ki obsega 40.468,2 m2 in 
združuje igrišča za najpomembnejše športne zvrsti. Vsako leto našteto infrastrukturo 
uporablja okoli 800.000 športnikov, dijakov, učencev in drugih obiskovalcev. V primerjavi s 
slovenskim povprečjem MONG zaostaja v površini tako pokritih (MONG 165 m2/1000 
prebivalcev, SLO 293 m2/1000 prebivalcev) kot nepokritih športnih površin (MONG 807 
m2/1000 prebivalcev, SLO 2.610 m2/1000 prebivalcev)19. Obstoječi športni objekti so polno 
zasedeni, vsi niso dostopni za invalide. Programski del zagotavljajo športni klubi in društva, v 
katerih deluje preko 5.000 članov in 3.000 aktivnih športnikov. Javno infrastrukturno 
ponudbo dopolnjujejo zasebni športno-rekreacijski kompleksi in ponudniki vadbe.  
 
Omogočiti dostopnost športa vsem prebivalcem (vključno s tretjim življenjskim obdobjem, 
invalidi,..), razviti kakovosten in vrhunski šport, zagotavljanje urbanega športnega prostora 
(urbani športni prostori za mlade v soseskah in subcentrih) ter razvoj športnega turizma 
predstavljajo ključne izzive za mesto. Primanjkljaj športne infrastrukture se kaže v odsotnosti 
pokritega plavalnega bazena, ki bi omogočil celoletno vadbo. Območje Ajševice predstavlja 
naravni prostor za razvoj zelenih športov in turizma (t.i. športni park 2). Smiselno je, da Nova 

                                                                    
19 Pregled športa v Republiki Sloveniji v obdobju od leta 2009 do 2013, Šport v številkah, Številka 1/2014, Zavod za šport RS Planica, 
December 2014 
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Gorica krepi svojo regijsko vlogo tudi na področju športne infrastrukture, programov in 
dogodkov.20 
 
Kulturna ponudba mesta Nova Gorica temelji na treh mestnih ustanovah, ki so Goriška 
knjižnica Franceta Bevka, Goriški muzej in Kulturni dom Nova Gorica ter treh državnih 
ustanovah, in sicer Slovensko narodno gledališče Nova Gorica, Pokrajinski arhiv Nova Gorica 
in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije – OE Nova Gorica. Vse navedene kulturne 
ustanove pokrivajo širši regionalni ali vsaj medobčinski kulturni prostor. Profesionalne 
programe dopolnjuje ljubiteljska ustvarjalnost, ki jo združuje JSKD Območna izpostava Nova 
Gorica. Rast kulturnih potreb, kakovosti in obsega kulturne produkcije ter ambicije 
pokrajinskega središča preraščajo zmogljivosti obstoječega in dotrajanega kulturnega doma, 
predvsem za namene zahtevnejših umetniških dogodkov.  
 
V predmestju se kulturna dejavnost odvija v večnamenskih objektih krajevnih skupnosti 
(Dom KS Kromberk-Loke, Kulturni dom v Stari Gori za KS  Rožna Dolina in prostori bivše 
karavle v Solkanu ter dvorana KS v Solkanu). 21  Prebivalci predmestnih naselij si želijo 
prijaznejših prostorov, tako zaprtih kot odprtih, kjer bi se lahko srečevali. 

 
Kulturna dediščina: Na območju mestne občine Nova Gorica je registriranih 331 enot 
nepremične kulturne dediščine, od katerih je Grad Rihemberk državnega pomena, 69 
spomenikov pa je lokalnega pomena. Na mestnem območju se največ dediščine nahaja v 
Novi Gorici (40 enot) in Solkanu (20), 11 v Kromberku in 3 v Rožni Dolini.22 Posebno pozornost 
zahtevajo neizkoriščeni objekti kulturne dediščine na območju železnice (npr. Remiza) in 
Kostanjevice (pr. Vila Laščak), ki bi jih v sodelovanju z lastniki ali zainteresiranimi investitorji 
morali prenoviti za namene mestotvornih in za mesto perspektivnih dejavnosti. Nova Gorica 
ne izkorišča dovolj dediščine urbane arhitekture moderne za oblikovanje nišnih turističnih 
proizvodov.  
 
Kultura s svojimi kulturnimi in umetniškimi produkcijami v profesionalni in civilni sferi lahko 
pomembno prispeva k transformaciji mesta, posameznih mestnih predelov (npr. območje 
železnice) in tudi njegovega gospodarstva.   

4.5.7.  Centralne dejavnosti  
 
Prednost bivanja in poslovanja v regionalnem središču Nova Gorica je prisotnost in 
koncentracija upravnih, finančnih, izobraževalnih in poslovno-trgovskih funkcij. V mestu je 
sedež izpostav različnih državnih organov, vseh večjih bank, zavarovalnic ter inštitucij 
podpornega okolja (agencije, zbornice, ...). Mesto zagotavlja primarno raven zdravstva, 
medtem, ko je sekundarna raven – regijska bolnica, ki pokriva potrebe mesta in regije, v 
sosednji občini Šempeter-Vrtojba. Prisotnost vseh potrebnih zdravstvenih, reševalnih, 
redarskih in policijskih služb zagotavlja visoko stopnjo varnosti v mestu. Tehnološki park in 
zbornice nudijo podporne storitve za vstop italijanskih podjetij na slovenski trg. 
 
V mestnem središču je po podatkih 74 gostinskih in __ trgovskih lokalov. V zadnjem obdobju 
je prišlo od izgradnje več nakupovalnih središč na obrobju mesta, kar posledično že vpliva na 
pojave praznjenja posameznih lokalov v mestnem območju. V mestu obstaja nekaj večjih 
naložb v poslovno-stanovanjske objekte (npr. Eda center.), ki jih je sredi naložbe doletela 
finančna kriza oziroma stečaj in danes niso v funkciji ali polno zasedeni. Ocenjujemo, da je v 
mestu ___m2 praznih površin v novih poslovnih objektih. Glej tudi gospodarstvo. 

                                                                    
20 Strategija razvoja športa v mestni občini Nova Gorica v obdobju od 2011 do 2020, Magistrsko delo, UL Ekonomska fakulteta, Tomaž 
Matelič, Ljubljana, november 2011 
21 Lokalni program za kulturo v Mestni občini Nova Gorica 2014-2017, Nova Gorica 2014 
22 Register kulturne dediščine Slovenije, Avgust 2015. http://rkd.situla.org/ 
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Ključne ugotovitve: 

+ - 
- Številni delujoči programi in institucije na 

področju socialnega varstva 
- Zelene površine v mestu in vrtne soseske 
- Razvita izobraževalna mreža na vseh ravneh 
- Raznovrstna ponudba za preživljanje 

prostega časa 
- Raznovrstna športna in kulturna 

infrastruktura ter programi v mestu 
- Prisotnost državnih in regionalno 

pomembnih ustanov 

- Šibka samoiniciativnost in individualizem 
ljudi 

- Prebivalci pogrešajo skupne javne prostore in 
dogodke za druženje 

- Energetsko potratni večstanovanjski in 
individualni stanovanjski objekti, šole in vrtci 

- Povečevanje socialne neenakosti 
- Pomanjkanje neprofitnih stanovanj in 

zemljišč za individualno gradnjo 
- Nedostopnost stanovanj za mlade družine 
- Neizkoriščen potencial kulturne ustvarjalnosti 
- Nerazvito socialno podjetništvo 
- Pomanjkanje prostorov za humanitarne in 

socialno-varstvene programe (brezdomci) 
Razvojni izzivi: 
- Zagotavljanje vitalnosti mesta in vključevanja meščanov v mestno skupnost 
- Dostopnost stanovanj za mlade in mlade družine ter socialno ogrožene skupine prebivalstva 
- Mestni utrip in družabno življenje meščanov 
- Javni prostori in programi za druženje meščanov 
- Skupnostni centri s socialnimi storitvami na enem mestu 
- Varne poti v šolo, do rekreacijskih in kulturnih centrov 
- Zaposlitvene priložnosti za mlade 
- Celostne energetske prenove javnih objektov 
- Prenove in oživljanje neizkoriščenih objektov kulturne dediščine 
- Aktiviranje športa in kulture za nišne turistične produkte 
- Kreativni potencial kulturnih ustanov in društev za gospodarsko preobrazbo  

 

4.6. Podjetniško – inovacijsko okolje  
 
Strokovne podlage: 

- Analiza stanja visokega šolstva in strategija razvoja visokega šolstva v Mestni občini Nova 
Gorica do leta 2020, Visokošolsko središče Primorske nova Gorica, december 2014 

- Informacija o poslovanju gospodarskih družb in zadrug v Goriški regiji v letu 2014, AJPES, maj 
2015 

- Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Goriški regiji v letu 2014, 
AJPES, maj 2015 

- Primorski tehnološki park, I am building a start up, Tanja Kožuh, 2015 
- Podatki z analizo za srednje šole in dijaške domove, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 

šport, 25.11.2014 
- Agregatna analiza gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v MONG, Bisnode d.o.o., 

Junij 2015 
- Analiza gospodarskih con v Mestni občini Nova Gorica, 2014-2015 

4.6.1. Razvojni cikli goriškega gospodarstva 
 
Pretekla gospodarska struktura Nove Gorice je pretežno temeljila na velikih nosilnih 
podjetjih, zato je bilo gospodarstvo vedno občutljivo na gospodarske in politične 
spremembe v okolju. 
 
Izgube bivših jugoslovanskih trgov in vstop v tržno gospodarstvo so po osamosvojitvi 
Slovenije spodbudili zaton največje novogoriške lesno-predelovalne družbe Meblo, ki je 
nekdaj štela nad 3000 zaposlenih. Visoka zadolženost je v stečaj pahnila drugega giganta MIP 
Mesna industrija Primorska z več kot 700 zaposlenimi. Podjetji sta prostorsko zavzemali 
obsežne površine ob vzhodni vpadnici v mesto, na območju Kromberka (t.i. industrijska cona 
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Meblo). MIP d.d. in posamezni deli cone Meblo so še vedno predmet stečajnih postopkov, 
prodaj, urejanja lastništev ter nedokončanih ekoloških sanacij (pr. nekdanja proizvodnja 
iverke). Nekateri industrijski obrati so nastali na drugih lokacijah vezanih na promet (ob 
železnici – PC Solkan in ob surovinah – kamnolom in apnenica).  
 
Poleg tega je Nova Gorica pred razdružitvijo občin razvijala še dve pomembni poslovni 
lokaciji: Šempeter in Vrtojbo, ki danes formalno pripadata sosednji občini, čeprav je 
funkcijsko mesto z njima še vedno tesno povezano. Nekatera nekdanja industrijska podjetja 
na Goriškem (nekdaj del skupne občine) so se uspela prestrukturirati kot na primer: Salonit 
Anhovo d.d. (nekdaj 2500 zaposlenih), Iskra Avtoelektrika d.d. (nekdaj 2500), Ciciban d.o.o. 
(nekdaj 1500), Gostol Gopan d.d. (nekdaj 1500 zaposlenih), ...23  
 
Izgubo industrijskih delovnih mest je Goriška kasneje nadomestila z vzponom terciarnih 
dejavnosti (logistika, igralništvo) na račun lokacije ob italijanski meji. Na področju logistike, 
špedicije in transporta je bilo po nekaterih ocenah v devetdesetih letih prejšnjega stoletja na 
območju bivše občine__ zaposlenih. V skupini HIT je bilo pred letom 2010 več kot 2500 
zaposlenih. Z vstopom Slovenije v EU leta 2004 je prva obsežno krčenje doživela logistika, 
pred petimi leti pa se je zaradi posledic neuspešnih naložb, prevzemov in gospodarske krize s 
težavami soočila tudi industrija igralništva in zabave. Kljub temu v Novi Gorici na teh dveh 
področjih in v spremljajočih panogah (npr. igralniške tehnologije) ostajajo kadri, delovna 
mesta, znanja in kompetence.  

4.6.2. Gospodarska struktura mesta danes 
 
Pretekla navezanost na zanesljiva in dokaj dobro plačana delovna mesta v nosilnih podjetjih 
se odraža v današnjem dokaj nestabilnem lokalnem gospodarskem okolju in manjši 
naklonjenosti podjetništvu. Na območju MONG je konec leta 2014 delovalo 2.480 
gospodarskih subjektov (34 % Goriške regije), od tega 1.154 gospodarskih družb, 1.321 
samostojnih podjetnikov in 5 zadrug. 84 % vseh gospodarskih družb in 94 % vseh zaposlenih 
v gospodarskih družbah se nahaja znotraj urbanega območja MONG. Leta 2014 je 
novogoriško gospodarstvo s 7.457 zaposlenimi ustvarilo 1,035 milijarde prihodkov in 30 mio 
EUR dobička ter realiziralo dodano vrednost v višini 40.660 EUR/zaposlenega24, kar je na 
slovenskem povprečju. 
 
Z zadnjim recesijskim ciklom se je dejavnostna struktura gospodarstva v občini precej 
izenačila, še vedno pa po številu delovnih mest prevladujejo storitvene dejavnosti z 
igralniškim turizmom, trgovino in strokovno tehničnimi storitvami pred industrijo in 
energetiko. 
 
Primerjava poslovanja pokaže, da je lokalno gospodarstvo v obdobju krize (2008-2012) 
zmanjšalo skupne prihodke in število zaposlenih za 25 %. Novogoriško gospodarstvo je 
konec leta 2014 predstavljalo 34 % vseh gospodarskih subjektov, 30 % zaposlenih, 29 % vseh 
prihodkov in le 20 % celotnega neto dobička v Goriški regiji. Povprečna bonitetna ocena 
gospodarskih družb v občini je junija znašala C2+, samostojnih podjetnikov pa B2+. 
 
Po podatkih Agregatne analize Bisnode25 je bilo junija 2015 v občini Nova Gorica le 14 
gospodarskih družb z več kot 50 zaposlenimi in 24 podjetij s 15-50 zaposlenimi ter 31 podjetij 
z 10-14 zaposlenimi. 77 % vseh gospodarskih družb je mikro podjetij. Med mikro in mala 
podjetja sodijo tudi vsi samostojni podjetniki. Za stabilno gospodarsko okolje bi Nova 
Gorica potrebovala več srednje velikih podjetij.  
 
                                                                    
23 Meja kot dejavnik razvoja Goriške regije oziroma njegova zavora, Eva Simčič, Diplomsko delo, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, 
Ljubljana, november 2004 
24 V gospodarskih družbah brez s.p. 
25 Agregatna analiza gospodarskih družb v občini Nova Gorica, 17.6.2015, Bisnode d.o.o. 
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Za raven občine niso dostopni podatki o demografiji podjetij, s katerimi bi merili stopnjo 
podjetniške klime. Število podjetij/1000 prebivalcev je v Novi Gorici (108,7/1000 prebivalcev) 
višje kot velja za slovensko povprečje (88,4), kljub temu pa določeni kazalniki med letoma 
2008 in 2013 pokažejo šibkejše nastajanje novih podjetij (0-3 % letno, Slovenija 2-6 % letno) 
in nižje prihodke in število zaposlenih na podjetje v Mestni občini Nova Gorica od 
slovenskega povprečja.  
 
Tabela 4 Prevladujoče gospodarske dejavnosti in podjetja v MONG v letu 2014 

Prevladujoče gospodarske dejavnosti 2014: 
- Razvedrilo, kultura: 1.500 ali 22 % zaposlenih 9 % dobička 
- Predelovalne dejavnosti: 1.051 ali 15 % zaposlenih, 10 % dobička 
- Trgovina (G): 1.071 ali 15 % zaposlenih, 20% dobička 
- Energetika (D): 650 ali 10 % zaposlenih, 33 % dobička 
- Strokovno tehnične dejavnosti (M): 462 ali 7% zaposlenih, 7% dobička 
Top 4 po zaposlenih 201426 Top 4 po dobičku 2014 
1. HIT (1.422) 
2. Elektro Primorska (474) 
3. Cestno podjetje NG (379) 
4. Gostol-Gopan (173) 

1. Soške elektrarne (9,8 mio €) 
2. Cestno podjetje NG (4,3 mio €) 
3. HIT (4,3 mio €) 
4. Elektro Primorska (4 mio €) 

Top 4 po prihodkih Izbrana podjetja po dodani vrednosti/ zaposlenega27 
1. HIT (122 mio €) 
2. Cestno podjetje NG (76 mio €) 
3. Elektro Primorska (48 mio €) 
4. Soške elektrarne (43 mio €) 

1. Soške elektrarne (204.098 €) 
2. Elektro Primorska (66.057 €) 
3. HIT (44.629 €) 
4. Avrigo (43.966 €) 

Vir: AJPES, 2014 

4.6.3. Delovna mesta in zaposlenost 
 

13.933 vseh delovnih mest, izguba 2.720 delovnih mest v obdobju 2012 - 2014  
Konec leta 2014 je bilo na območju Mestne občine Nova Gorica vseh delovnih mest (v 
gospodarstvu in negospodarstvu) 13.933 in 11.644 delovno aktivnega prebivalstva. V 
primerjavi z obdobjem pred gospodarsko krizo se je število delovnih mest znižalo za 2.720 
(večinoma v gospodarskih družbah), število delovno aktivnega prebivalstva pa za 2.354.  
 
Povprečna plača na zaposlenega v MONG je znašala 1.017,28 EUR, kar je 1 % nad slovenskim 
in 4 % nad regijskim povprečjem. 
 
Brezposelnost se znižuje: Posledično z upadom delovne aktivnosti se je zviševala stopnja 
brezposelnosti iz zelo nizke 4,3 % (650 oseb) leta 2008 na 13,5 % (1.840 oseb) leta 2014. V 
zadnjem obdobju se brezposelnost znižuje in je marca 2015 znašala 11,7 % (1.596). Trenutna 
brezposelnost v občini je nižja od slovenskega povprečja (12,8%), višja od npr. Idrije (7,3 %), 
Kranja (10,2 %), Kopra (11,4 %) in Novega Mesta (11,1 %). 21 % vseh brezposelnih je mlajših 
od 30 let, medtem ko brezposelnost med mladimi do 24 let znaša 24,9 % v starostni skupini 
25-29 let pa 19,2 % kar je nad slovenskim povprečjem v teh starostnih skupinah. 28 

                                                                    
26 Podatek se vodi po sedežu podjetja in ne delovnega mesta, zato je v primeru holdinških družb oz. podjetij z več podružnicami in 
poslovalnicami v Sloveniji dejansko število delovnih mest v občini nižje. 
27 Slovenija 40.324€, MONG 40.660 € 

 
28 Vir: različne podatkovne baze SURS;  
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Graf 6 Struktura delovnih mest v Mestni občini 
Nova Gorica, 2014 

Regijsko upravo-poslovno zaposlitveno 
središče 
Analiza strukture vseh delovnih mest pokaže na 
velik pomen Nove Gorice v smislu regijskega 
upravno-administrativnega središča, saj je dobra 
tretjina vseh delovnih mest v negospodarskem 
sektorju. Po drugi strani Nova Gorica zagotavlja 
tako 33,5% vseh delovnih mest Goriške regije.  
 
Kljub negativnim gibanjem v zadnjem obdobju 
Nova Gorica ostaja regijsko zaposlitveno 
središče za sosednje občine in del Goriške, saj še 
vedno 6.769 ali 48,5 % zaposlenih v mesto 
prihaja iz drugih občin, od tega 3.456 ali 24 % 
vseh iz območja nekdanje občine (danes 
Upravne enote). 7.164 (61,5 % vseh delovnih 
mest) prebivalcev Nove Gorice ima delovno 
mesto v občini, kar je potrebno upoštevati pri 
načrtovanju celostne prometne politike mesta. 

 
Vir: SUR, AJPES, lastni preračuni 

 
Tabela 5 Smeri najpogostejših delovnih migracij, 2014 

Število migrantov na delo v 
MONG 

Število delovnih migrantov s stalnim prebivališčem v MONG v 
druge slovenske občine 

1198 Ajdovščina 1664 Šempeter-Vrtojba 
885 Šempeter- Vrtojba 887 Ljubljana 
723 Brda 383 Ajdovščina 
636 Kanal 275 Renče-Vogrsko 
613 Renče – Vogrsko 252 Miren-Kostanjevica 
599 Miren – Kostanjevica 114 Tolmin 
293 Tolmin 106 Maribor 
222 Vipava 102 Kanal 

 
 
Slika 9 Primerjava gibanja delovno aktivnega prebivalstva in števila delovnih mest v MO Nova Gorica 

 
Vir: SURS 

 

4.6.4. Storitvene dejavnosti: trgovina, kulinarika, turizem in igralništvo 
 
Storitvene dejavnosti s prevladujočim igralniškim turizmom, trgovino in strokovno-
tehničnimi dejavnostmi zaposlujejo nudijo skoraj 60% vseh delovnih mest v občini.  
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Trgovina: Nova Gorica je v zadnjem desetletju beležila izjemno širitev nakupovalnih središč, 
tudi na račun pričakovanega obiska iz sosednje Italije. Nova nakupovalna središča na robu 
mesta so spremenila podobo in prometne tokove v mestu. Po neuradnih podatkih 
nakupovalna središča obsegajo že okoli 70.000 m229 (leta 1967 je imela Nova Gorica 18.854m2 
prodajnih površin, Šimac,1968), kar je preračunano na prebivalca daleč nad slovenskim30 in 
EU povprečjem (največ Norveška 906). V trgovini je zaposlenih 1.007 ljudi, s čimer se je 
približala delovnim mestom v industriji (1.051).  

 
Turizem/ igralništvo: Igralniški turizem je najpomembnejša gospodarska dejavnost v občini. 
Še vedno daje 1.400 delovnih mest, zato kljub zrelosti produkta igralništvo skupaj s 
spremljajočimi podpornimi dejavnostmi ostaja v središču razvojne strategije mesta. Pa 
vendar se dolgoročno mesto ne sme več zanašati na eno samo panogo oz. produkt. Trenutno 
v mestu še ni izoblikovane ponudbe, ki bi bila lahko atraktivna na širšem evropskem trgu, 
čeprav potenciali za dobre in trajnostno naravnane produkte/zgodbe obstajajo v mestu (npr. 
najmlajše mesto, športna infrastruktura, vrtnice,...) oz. v povezovanju z drugimi v destinaciji 
(npr. mesto na meji po vzoru Berlina, Soča z bohinjsko železnico). Ponudba ležišč v Novi 
Gorici (skupaj 1.552) je v primerjavi z drugimi mesti in državo skoncentrirana na hotelske 
namestitve (67 %), alternativni ponudniki se pojavljajo v obliki zasebnih penzionov, kampov 
in B&B. Po krizi v obdobju 2008-2013 je turizem v letu 2014 zabeležil prvo večjo 10 % letno 
rast števila turistov in nočitev. Povprečna doba bivanja v Novi Gorici je 1,8 dni, kar je 
primerljivo z Ljubljano. Skozi razgovore in delavnice je bilo zaznati tudi neustrezno 
organiziranost in upravljanje turizma v destinaciji. 
 
Mesto med Krasom, Brdi, Vipavsko dolino in Furlansko nižino (mesto in podeželje) 
Mesto Nova Gorica je umeščeno med tri podeželsko in kulinarično najbolj prepoznavna 
slovenska območja: Kras, Vipavsko dolino in Brda. Na zahodu pa se mesto odpira Furlanski 
nižini in mediteranskemu vplivu. Celotno poljedelsko, vinogradniško in sadjarsko zaledje 
predstavlja najbližji vir lokalne oskrbe za mesto, mesto pa najbližji trg za prodajo lokalne 
hrane. Povezanost mesta in rodovitnega zelenega podeželja se vse bolj odraža na mestni 
tržnici, novi ponudbi v specializiranih gostinskih in trgovskih lokalih ter specializiranih 
sejemskih in kulinaričnih dogodkih preko leta. Znotraj mestnih naselij večja kmetijska 
proizvodnja ni prisotna, čeprav je na celotnem območju občine kar 920 kmetijskih 
gospodarstev (35 ekoloških), na katerih je bilo konec leta 2014 282 aktivno zaposlenih 
kmetov. Vključevanje hrane pridelane v zaledju mesta v gastronomsko ponudbo, 
specializirano trgovsko ponudbo ali urbano 'mediteransko' tržnico predstavlja priložnost za 
podjetništvo in višji nivo specializacije ponudbe v mestu. 

4.6.5. Vloga visokega izobraževanja in univerze za razvoj mesta 
 
Ena pomembnih konkurenčnih prednosti mesta je Univerza v Novi Gorici. Univerza v Novi 
Gorici se razvija v smer raziskovalno-študijske univerze in je odprta v mednarodni prostor. 
Njen sedež je v Rožni Dolini, kjer se nahajajo tudi tri njene fakultete. Univerza določene 
programe izvaja tudi na drugih lokacijah v Sloveniji (Vipava, Ajdovščina) in Italiji (Gorica, 
Benetke). Ostale visokošolske programe v MONG organizirata Visokošolsko in raziskovalno 
središča Primorske (v nadaljevanju VIRS) in Ljudska univerza. Navedene ustanove ponujajo 
različne programe, vendar pa tako kot na državnem nivoju v zadnjih letih zaznavajo upad 
študentov.  
 
V šolskem letu 2014/2015 so skupaj beležili 1.595 študentov medtem, ko jih je bilo v šolskem 
letu 2010/2011 2.223. Med razlogi za upad vpisa sta predvsem šibka vpetost programov v 
lokalno okolje in manjše generacije mladih, ki zaključujejo srednje šole. V mestu se nahajata 

                                                                    
29 http://www.delo.si/novice/slovenija/nova-gorica-mesto-trgovskih-centrov.html 
30 373 km/2, http://www.delo.si/gospodarstvo/potrosnik/s-kvadraturo-trgovskih-sredisc-smo-nad-povprecjem-eu.html 
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dijaški dom (358 ležišč) in manjši študentski dom (56 ležišč). Prostorov za bivanje študentov 
primanjkuje, kar potencialno odvrača študente iz drugih okolij. Dolgoročno je izkazana 
potreba po koncentraciji visokošolskih dejavnosti na enem mestu v obliki kampusa ter 
aktivnem sodelovanju univerze v podpornem okolju mesta in regije.31  
 
Tabela 6 Pregled inštitucij znanja na območju Nove Gorice 

Visokošolski 
programi 

Univerza v Novi Gorici (430 študentov, del prostorov v Rožni Dolini 
- Fakulteta za znanosti o okolju (NG), Poslovno-tehniška fakulteta (Gorica), Fakulteta 

za aplikativno naravoslovje, Fakulteta za humanistiko (NG), Visoka šola za 
vinogradništvo in vinarstvo, Visoka šola za umetnost (Gorica), Fakulteta za 
podiplomski študij (NG) 

- močno raziskovalno delo v 6 laboratorijih (2 v NG) in 6 raziskovalnih centrih (2 v 
NG) 

- univerzitetna knjižnica, založba, karierni center, pisarna za prenos tehnologij,… 
- študentski dom (NG) 
- Evropska pravna fakulteta v NG (512 študentov, cilj ohraniti obstoječi vpis 3x70 

letno)  
- Fakulteta za uporabne družbene študije (330 študentov, socialni menedžment, 

psihosocialna pomoč, medkulturni menedžment, cilj ohraniti obstoječ vpis) 
- Fakulteta za elektrotehniko UL/ Multimedijske komunikacije (176 študentov, se 

umika) 
- Fakulteta za vede o zdravju – zdravstvena nega (147 študentov, cilj 45 letno do 

2020) 
- Mediteranska fakulteta za interdisciplinarne študije (še ni, programi v akreditaciji), 
- LU več visokošolskih programov v sodelovanju z DOBO Maribor 

Višješolski 
programi 

- Višješolski center (višji programi informatike, mehatronike, upravljanja krajine ) 
- Lampret Consulting d.o.o. (višješolski program ekonomist in poslovni sekretar)  

Srednješolski 
programi 

- Šolski center Nova Gorica (448 Elektrotehniška in računalniška šola, 543 Strojna, 
prometna in lesarska šola, 343 Biotehniška šola, 340 Gimnazija in zdravstvena šola, 
392 Srednja ekonomska šola, skupaj 2.066 dijakov) 

- Gimnazija Nova Gorica (833 dijakov)32 
Vir: Analiza stanja visokega šolstva in strategija razvoja visokega šolstva v Mestni občini Nova Gorica do leta 2020, 
Visokošolsko središče Primorske nova Gorica, december 2014 

4.6.6. Inovacijski ekosistem in podjetniško podporno okolje 
 
Razvito, a nepovezano podporno okolje za podjetja in investitorje 
 
Načrtno razvijanje podjetniškega okolja in start-up ekosistema lahko bistveno pripomore k 
dinamiki gospodarske transformacije in rasti mesta. Pri tem morajo inštitucije s svojimi 
storitvami in podpreti z vse faze razvoja podjetja: od odkrivanje talentov in nove generacije 
ambicioznih start-up projektov, zagona podjetja do podpore podjetjem v rasti, širjenju na 
globalne trge in investiranju v mestu.  
 
Analiza podpornega okolja Nove Gorice je pokazala, da ima Mestna občina Nova Gorica v 
primerjavi z drugimi mestnimi občinami že razvite številne programe in javne institucije, ki 
podpirajo posamezno razvojno fazo podjetij. Med njimi so ključni naslednji deležniki: 
Primorski tehnološki park , Univerza v Novi Gorici, VIRS, Javni sklad malega gospodarstva 
Goriške, Regionalna razvojna agencija Severne Primorske, Gospodarska zbornica, Obrtna 
zbornica in mestna uprava MONG. Primorski tehnološki park se sicer nahaja v Šempetru, 
vendar je MONG njen pomemben ustanovitelj, storitve pa ponuja širši regiji. Institucije nudijo 
vsaka samo svoj ozek segment podpore, ki z drugimi pogosto ni usklajen in povezan v 
enovito storitev. Ukrepi so tudi slabo komunicirani navzven, neprepoznavni, javne storitve pa 
                                                                    
31 Analiza stanja visokega šolstva in strategija razvoja visokega šolstva v Mestni občini Nova Gorica do leta 2020, Visokošolsko središče 
Primorske nova Gorica, december 2014 
32 v šolskem letu 2013/2014, Podatki z analizo za srednje šole in dijaške domove, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, November 
2014 
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ne presegajo povprečja, ki bi mesto ločil od konkurence. Inovacijsko podjetniško podporno 
okolje se deloma povezuje z institucijami znanja, vendar priložnosti za lokalno gospodarstvo 
še niso izčrpane.  

4.6.7. Poslovne lokacije in degradirana industrijska območja 
 
Z delitvijo bivše občine Nova Gorica je mesto”izgubilo” vitalne gospodarske površine na 
območju današnje Občine Šempeter-Vrtojba. Kljub temu pa je z vidika vzpostavljanja 
prostorskih pogojev za gospodarski razvoj potrebno območje somestja obravnavati celovito. 
V današnjem obsegu ima tako mesto Nova Gorica cca. 100 ha površin v različnih 
gospodarskih conah, od katerih je nezazidanih površin 12 ha, ki so na različnih lokacijah in v 
različni stopnji komunalne opremljenosti (2,4 ha PC Solkan, 1 ha Livarna, 2 ha PC Vodovodna, 
1,3 ha Soške vile in 5 ha Meblo vzhod). Prostorsko so poslovne in industrijske cone 
razporejene v dve večji območji in sicer: 
 
- območje gospodarskih con vzhodno od mesta Kromberk - Vodovodna - Meblo – Mip v skupni 

površini 82 ha 
- obmejni gospodarski pas zahodno od mesta, med Solkanom in železnico v skupni površini 30 ha  
 
Območje Meblo-Kromberk je osrednja poslovna lokacija, ki se na vzhodnem robu mesta 
nadaljuje ob vzhodni mestni vpadnici do Kromberka. Znotraj območja gre za več 
gospodarskih con: 
 

- Trgovska cona Kromberk (15,8 ha) in Obrtna cona Kromberk (3,3 ha) sta aktivni in 
zasedeni poslovno-trgovski coni. 

- Poslovna cona Vodovodna (9,5 ha) predstavlja neposredno nadaljevanje GC Meblo in je 
trenutno 25 % popolnjena. Vsa zemljišča so v privatni lasti.  

- Gospodarska cona Meblo (40 ha), Gospodarska cona MIP (6ha) in nepozidan vmesni del 
t.i. Gospodarska cona Meblo vzhod (7,9 ha). Gre za najstarejše, danes pretežno degradirane 
cone. Večina območja Meblo, vključno z objekti in gospodarsko infrastrukturo je v stečajni 
masi družbe Vodi d.d., Primorje d.d. in Final d.d. Obstoječa infrastruktura je zastarela in 
poddimenzionirana, dostopi so neurejeni, nekateri deli potrebni ekološke sanacije. Del 
objektov je bil že prodan različnim malim in srednjim podjetjem, vendar pa je pridobivanje 
gradbenih in uporabnih dovoljenj za prenovo in širitev objektov praktično onemogočeno 
zaradi neurejenih lastniških in infrastrukturnih razmer. Občinska uprava ima stalen nadzor nad 
stečajnimi postopki in ko prihaja do prodaj zemljišč, ki so v naravi javna infrastruktura, le te 
odkupi v okviru obstoječih finančnih zmožnosti. Nujen je načrten pristop k načrtovanju in 
upravljanju ter ureditvi infrastrukture, saj navedene degradirane površine in opuščeni objekti 
predstavljajo edino večje območje za nove podjetniške naložbe.  
 

Obmejni gospodarski pas med Solkanom in železnico predstavlja drugo območje 
koncentracije gospodarskih dejavnosti, locirano na zahodni rob mesta, v pas ob meji in 
železniški progi. Urbanistično gre za delno degradirane površine, del je v funkciji. Območje 
tvori več pod-con in sicer: 
 

- Načrtovana nova Gospodarska cona Soške vile (1,3 ha) prvotno predvidena za 
stanovanjsko gradnjo, s predlogom OPN-ja se predvideva možnost za gospodarsko rabo 

- Poslovna cona Solkan (2,4 ha) – komunalno urejena, nova nezasedena, 
- Gospodarska cona Livarna (2,7 ha), 50 % zasedena  
- Gospodarska cona ob železnici (7,5 ha), zasedena z industrijsko dejavnostjo (Gostol Gopan 

d.d.,..) ter logistiko, saj velik del prostora še vedno zaseda dejavnost železnice in sami 
železniški tiri 33 

 
S sprostitvijo meje je območje dobilo novo povezovalno in medkulturno vlogo. V prostor 
postopno prihajajo nove dejavnosti: kultura, rekreacija, turizem, trgovina, idr., zato 

                                                                    
33 Podatki MONG, 2015 
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dolgoročno območje predstavlja pomembno razvojno vozlišče ali stičišče med obema 
Goricama. Nekateri objekti povezani z železnico (pr. Remiza,…) so del kulturne dediščine, 
vključno z Bohinjsko progo. Zaradi pozitivnega odnosa lokalnega okolja, interesa deležnikov 
izraženega na delavnicah, a hkrati mešanja različnih dejavnosti je smiseln dolgoročen 
pristop k celostni revitalizaciji območja. 
 
Severno od mesta, na vstopu v Soško dolino, se nahaja obsežno 6 ha veliko degradirano 
območje kamnoloma Solkan, t.i. Gospodarske cone SIA namenjene za proizvodnjo apna pa 
tudi kot kameni agregat v gradbeništvu. S kamnolomom upravlja Salonit Anhovo. 
 
Slika 10 Območja predvidenih in obstoječih OPPN v območjih gospodarskih in poslovnih con 

 
Vir: MONG 
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Slika 11 Območje gospodarske cone IC Meblo (DUO) 
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Slika 12 Obmejni gospodarski pas med Solkanom in železnico 
Leta 2011 evidentirani degradirani del območja 
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4.6.8. Perspektivne panoge 
 
Na podlagi predhodnih analiz in razprav na delavnicah strateške skupine za pripravo TUS smo 
kot perspektivne panoge mesta Nova Gorica ocenili naslednje: 
 
Igralništvo in tehnologije igralništva: Igralništvo je sicer zrela panoga, vendar ima v Novi 
Gorici znanje in infrastrukturo. Panoga neposredno prispeva več kot 1000 delovnih mest, od 
nje je odvisno več manjših lokalnih podjetij. Vzporedno z igralniško industrijo so se v mestu 
razvila podjetja, ki globalno tržijo visokotehnološke produkte in storitve v podporo 
igralništvu. Zaradi kompetenc in obvladovanja tehnologij v panogi je smiselno dejavnost 
ohranjati in nadgrajevati turistične produkte, da bo dejavnost ostala konkurenčna. 
 
Poslovne, projektantske, inženirske in logistične storitve imajo v Novi Gorici tradicijo ter 
podporo tudi v fakultetah Univerze v Novi Gorici. Koncentracija visoko kakovostnih poslovnih 
in tehničnih storitev je pomembna za pritegovanje investitorjev, rast podjetij in krepitev 
regijskega položaja mesta.  
 
Informacijsko komunikacijske tehnologije: Veliko novih start-up podjetij je neposredno ali 
posredno povezanih z IKT, multimedijskimi in sodobnimi internetnimi tehnologijami. 
Primorski tehnološki park spodbuja in podpira tehnološko napredna podjetja v tej panogi , jih 
globalno usmerja in povezuje s podobnimi okolji čez mejo. Žal tega področja več ne bo 
pokrivala izobraževalna mreža. 
 
Zdravstvene, socialno-varstvene storitve: Naglo staranje prebivalstva v mestu ter v širši 
čezmejni regiji predstavlja priložnost in potrebo po spodbujanju podjetniške iniciative v 
specializiranih zdravstvenih dejavnostih ter v nudenju socialnega servisa za starejše 
prebivalstvo. V panogi ima regija zadostne kompetence, v neposredni bližini je regijska 
bolnišnica, delujočih je že nekaj zasebnih klinik. Obstaja srednja zdravstvena šola. 
 
Turizem in šport: Turistična ponudba Nove Gorice je doslej temeljila zgolj na igralniškem 
turizmu. Nujno je diverzificirati ponudbo na ostale niše, kjer ima mesto svoje prednosti in 
atrakcije. Predvsem je smiselno graditi na ponudbi i) športa in spremljajočih storitev in ii) 
produktih, ki tržijo doživljanje edinstvenega evropskega »čezmejnega mesta« in mesta na 
stiku dveh kultur. 
 
Energetika: Nova Gorica ima nekaj močnih elektro-energetskih podjetij, kjer se koncentrirata 
znanje in kapital za vlaganja v obnovljive vire in učinkovito rabo energije. Pomembno 
podporo sektorju lahko zagotovi Goriška Lokalna energetska agencija. 
 
Tabela 7 Dejavnosti s potencialom rasti v MONG 

Dejavnik rasti Igralništvo / 
tehnologije 
igralništva 

Poslovno-
tehnične 

storitve in 
logistika 

IKT 
tehnologije 

Zdravstvo 
& sociala 

Turizem in 
šport 

Energetika 

Srednje in višje 
šolstvo 

 ✖ ✔ � � � � 

Visoko šolstvo � � � � � � 
Podporno okolje in 
spodbude 

o � � � � � 

Znanja v okolju � � � � � � 
Podjetniški potencial � � o � � o 
Potencial lokacije � � o � � � 
Trendi v panogi î è ì ì ì ì 

�  nizek  � visok o nevtralno  ésmer 
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Tabela 8 Portfelj obstoječih programov in storitev podjetniškega in inovativnega podpornega okolja v MO Nova Gorica 

Inštrument/ 
Faza podjetja 

Programi izgradnje dinamične 
podjetniške skupnosti 

Motivacijska faza / razvijanje 
podjetnosti in aktivacija talentov 

Inkubacijska faza (start-up): 
spodbujanje nastajanja novih 
podjetij 

Faza rasti, razvoja in 
internacionalizacije 

Faza investiranja 

Informacije, 
kampanje 

PTP: Start:up Roadshow 
PTP: start:up mesto (v pripravi) 
http://www.startupnovagorica.si/ 

OZS: Dnevi goriške obrti 
 

VEM točke: OZS, RRA OZS: Podjetniške novice 
OZS: Predstavitve na sejmih  

 

Delavnice/ 
dogodki/ 
izobraževanje 

 PTP: Program POPRI – podjetniška 
tekmovanja za mlade 
PTP/MC: Podjetniški eksperiment – 
razvoj veščin 
PTP: Start-up vikend 

PTP: Start-up šola 
PTP: Level Up 
PTP: Tekmovanje Start up Slovenija – 
leta  

PTP: Podjetniški dogodki 
PTP, MONG: Coinvest investicijska 
konferenca 
OZS: splošna in strokovna 
izobraževanja 

 

Mentorstvo/ 
svetovanje, 
spremljanje 

PTP: Business Meetups Nova 
Gorica – program za mentorje 
 

 RRA: Podjetno v svet podjetništva 
PTP: Mentorstvo 
PTP: Start:up Geek House 
pospeševalnik 
OZS: Moja tajnica, računovodstvo 

PTP: GO-global pospeševalnik 
UNG: Pisarna za prenos tehnologij 
OZS: kadrovsko- poslovno 
svetovanje; čezmejno poslovanje z 
Italijo 
GZS. Svetovanje 
internacionalizacija 

 

Kadri  UNG: Karierni center MONG: sofinanciranje prve 
zaposlitve mladih do 26 let 

RRA: Regijska štipendijska shema 
MONG: sofinanciranje prve 
zaposlitve mladih 

 

Financiranje: 
nepovratno 

  MONG: Subvencije za projekte 
inovacij v mikro podjetjih (do 50% 
upravičenih stroškov, skupaj 50.000 
EUR/leto 

MONG: sofinanciranje nakupa opreme – začetne in 
investicije za razširjanje dejavnosti ( 60% oziroma 
največ 20.000 , 140.000 EUR/leto) 
MONG: sofinanciranje promocije podjetij (50% oziroma 
največ 10.000 EUR skupaj letno 20.000 EUR) 
 

Financiranje: 
povratno 

   JSMGG: neposredna posojila za investicije MSP do max. 
100.000 EUR, 0% obr. mera, do 10 let, 1.6 mio/leto 
PTP: priprava in individualno povezovanje z investitorji 
in skladi tveganega kapitala 

Prostori  UNG: Univerzitetni kampus  PTP: Co-working (Vrtojba- preseliti v 
NG) 
PTP, UNG: Univerzitetni inkubator in 
pospeševalniki 

PTP: 5500 m2 poslovna stavba 
(pisarne, delavnice, skladišča, 
predavalnice,..) 

 

Poslovne 
lokacije 

   MONG: sofinanciranje komunalnega prispevka za 
investicije v proizvodno in obrtno dejavnost , dejavnost 
R&R, dejavnost vlaganja v turistično infrastrukturo 
(450.000 EUR/leto) 

PTP – Primorski tehnološki park, UNG – Univerza v Novi Gorici,  MONG – Mestna občina Nova Gorica, RRA – RRA Severne Primorske, regijska razvojna agencija d.o.o. , GZS Gospodarska zbornica OZ za severno 
Primorsko, OOZ Območna obrtno-podjetniška zbornica nova Gorica, JSMGG – Javni sklad malega gospodarstva Goriške



 

Trajnostna urbana strategija Nova Gorica 2020, 2. osnutek , oktober 2015  43 

Ključne ugotovitve: 
+ - 

- kompetence v določenih panogah: turizem & 
šport, IKT, zdravstvene & socialnovarstvene 
storitve,  

- inštitucije znanja in podjetniškega 
podpornega okolja 

- številni programi in ukrepi za spodbujanje 
gospodarstva 

- potencial malih in srednjih podjetij 
- »mednarodno« okolje ob meji 
- idealno okolje za 'družinsko podjetništvo' 

- izgubljanje konkurenčnosti in regionalne 
moči mesta 

- upad števila delovnih mest 
- nadpovprečna brezposelnost mladih 
- šibka rast in nastajanje novih podjetij 
- pomanjkanje primernega prostora za rast in 

širitev gospodarskih dejavnosti 
- odvisnost od velikih sistemov: igralništva, 

trgovine 
- nepovezano in neprepoznavno podporno 

okolje 
 

Razvojni izzivi: 
Gospodarska transformacija 
- povečanje privlačnosti mesta za poslovanje in bivanje 
- stabilnejša in manj ranljiva gospodarska struktura 
- rast obstoječih in nastajanje novih podjetij 
- ustvarjanje pogojev za pridobivanje podjetij  
- ustvarjanje delovnih mest 
- koordinacija in kakovost podpornega okolja 
- revitalizacija degradiranih industrijskih območij  
- obmejni gospodarski pas kot prostor za uvajanje koncepta »pametne skupnosti«  
- preobrazba turizma 
- tehnološko-inovacijski Hub 
- visoko zmogljiva širokopasovna infrastruktura 
 

4.7. SWOT analiza 
 

 Na osnovi poglobljene analize stanja prostora, okolja, demografskih trendov, poslovnega in 
inovacijskega ter socialnega okolja  je bila v okvir delavnic strateškega sveta in posvetovanj s 
fokusnimi skupinami opredeljena skupna analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti. 
SWOT obravnava štiri vidike po kombinirani metodi SWOT /PESTEL:  
 
- geo-politični in prostorski vidik položaja mesta Nova Gorica, 
- gospodarsko-tehnološki in inovacijski vidik  
- okoljski vidik in 
- socialno-demografski vidik razvojne situacije v kateri se trenutno nahaja mesto. 
 
 
Iz analize prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti izhajajo štirje ključni razvojni izzivi 
mesta, ki predstavljajo izhodišče in logični okvir strategije pri iskanju možnih rešitev ter 
opredelitvi razvojne vizije in ciljev mesta.
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Tabela 9 Analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti 

 Prednosti Slabosti  Priložnosti Nevarnosti Razvojni izziv 

G
eo

-p
ol

iti
čn

i  

- obmejnost, mesto na meji 
- večkulturnost 
- funkcijsko središče regije  
- funkcijsko čezmejno urbano 

somestje (FUA) 
- prometna dostopnost 
- ustanovljeno EZTS 

- odsotnost gospodarske vizije 
- zgostitve v mestu - nezmožnost 

širjenja mesta 
- neučinkovite povezave javnega 

prometa 
- izgubljanje konkurenčnosti mesta 
 

- programi čezmejnega sodelovanja  
- skupno nastopanje NG, Šempetra in 

Gorice navzven 
- promoviranje zgodbe “mladega” 

mesta in meje kot razvojne 
priložnosti 

- povezovanje mesta in podeželja 
regije 

- zmanjševanje razvojnega dela 
proračuna MONG 

- nadaljnje izgubljanje položaja 
v primerjavi s sosednjimi 
regionalnimi središči 

- pozicioniranje 
in krepitev 
mesta v 
slovenskem in 
čezmejnem 
prostoru 
 

G
os

po
da

rs
ko

- t
eh

no
lo
šk

i 

- razvijajoče se start up okolje 
- univerza in visokošolske 

ustanove  
- programi in inštitucije 

inovacijskega okolja  
- potencial MSP 
- kompetence v igralništvu 
- privlačno podeželsko zaledje – 

kakovost bivanja, turizem  

- upad delovnih mest  
- nadpovprečna brezposelnost 

mladih 
- šibka rast in nastajanje novih 

podjetij 
- pomanjkanje primernega prostora 

za širitev gospodarskih dejavnosti 
- odvisnost od velikih sistemov 
- nepovezano podporno okolje  
- neučinkovita organiziranost v 

turizmu 

- aktiviranje individualne podjetniške 
pobude, inovativnosti in razvoja 
talentov  

- profesionalna podpora 
investitorjem  

- promocija perspektivnih panog  
- prestrukturiranje degradiranih 

površin v večfunkcijska središča 
- tehnološko-inovacijski Hub 
-  visoko zmogljiva širokopasovna 

infr. 

- nezainteresiranost in 
nesodelovanje lastnikov 
urbanih degradiranih zemljišč 

- upadanje življenjskega 
standarda 

- dnevne delovne migracije – 
Nova Gorica le spalno naselje 

- gospodarska 
transformacija  
 

O
ko

ljs
ki

 

- varen, čist in urejen mestni 
prostor 

- brezplačen javni mestni promet 
povezuje mesto in subcentre 

- obsežne zelene površine v in na 
robu mesta 

- osnovno kolesarsko omrežje 
- urejena komunalna 

infrastruktura 
- čist zrak 

- energetska neučinkovitost 
daljinskega toplovodnega omrežja, 
javne razsvetljave in 
večstanovanjskih zgradb 

- neurejene zaledne vode v mestu 
onemogočajo širitev mesta 

- relativno visoka stopnja 
motorizacije in pomanjkanje 
parkirnih površin v soseskah, 
zmanjšana prometna varnost 

- mesto kolesarjev in mobilnosti 
- optimiziranje ravnanja z odpadki  
- trajnostni načini urejanja zalednih 

voda v mestu 
- raba potenciala geografske lege 

(klima-energetika, Alpe-Jadran – 
promet, turizem..) 

 

- visoka vlaganja v urejanje 
zalednih voda in omejena 
dostopnost virov  

- klimatske spremembe: 
ogrevanje, poplave 

- visoka 
kakovost 
bivanja v 
mestu/ 
učinkovitost 
urbanih 
sistemov 
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So
ci

al
no

-d
em

og
ra

fs
ki

 

- mediteranski značaj, odprtost 
- številni delujoči programi in 

institucije na področju 
socialnega varstva 

- zelene soseske 
- bogata kulturna ustvarjalnost 
- raznovrstna ponudba za 

preživljanje prostega časa 

- stagnacija prebivalstva 
- povečevanje socialnih stisk in 

revščine 
- šibka samoiniciativnost 
- prebivalci pogrešajo skupne javne 

prostore in dogodke za druženje 
- energetsko potratni stanovanjski 

objekti, šole in vrtci 
- pomanjkanje stanovanj za mlade 

 

- staranje prebivalstva ob meji kot 
izziv za nove poslovne storitve 

- kreativni potencial kulture 
- aktiviranje praznih objektov 

kulturne dediščine 
- krepitev skupnosti (soseske, 

medgeneracijsko sodelovanje,..) 
- razvijanje koncepta kakovosti 

bivanja v mediteranskem prostoru 
(Joie de vivre) 

- pasivnost/ nevključevanje 
prebivalcev v razvojne 
projekte 

- individualizem 
- beg mladih 
- nadaljnja stagnacija 

prebivalstva 
- migracije azilantov (prek 

Italije) 
- povečevanje socialne 

neenakosti 
 

- vitalnost mesta 
in vključevanje 
meščanov v 
mestno 
skupnost  
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5. Razvojni izzivi mesta in aktivnosti za reševanje  
 
 
Skozi proces strateškega načrtovanja so bili prepoznani štirje ključni izzivi, ki jih v 
nadaljevanju naslavlja Trajnostna urbana strategija Nove Gorice 2020 in sicer:  
 
Izziv 1: Pozicioniranje mesta v slovenskem in čezmejnem prostoru  
Nova Gorica je v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije prepoznana kot središče Severno 
Primorske regije in središče nacionalnega pomena. Vendar pa ima mesto zaradi svoje lege na 
zahodni slovenski meji, specifične zgodovine in tesnega sobivanja z občinama Šempeter-
Vrtojba in italijansko Gorico potencial in energijo, da zavzame vlogo dinamičnega 
mednarodnega središča v prostoru med Ljubljano, Vidmom, Trstom in Benetkami.  Zaradi 
intenzivnega odtoka mladega prebivalstva, so sosednja beneška mesta razvojno relativno 
pasivna. Po drugi strani se je somestje treh občin z ustanovitvijo EZTS odločilo za 
formalizirano sodelovanje kar odpira nove priložnosti čezmejnega pozicioniranja. Mesto 
Nova Gorica v tem kontekstu prepoznava obdobje do leta 2020 kot priložnost za povrnitev 
nekdanje energije ‘mladega mesta’ , krepitev svoje konkurenčnosti ter strateške vloge mesta 
na zahodni slovenski meji. Predpogoj za to je konsenz mesta, učinkovito upravljanje procesa 
razvojne transformacije in promoviranje mesta na vseh ravneh (somestje, regija, 
mednarodno).  
 
Izziv 2: Gospodarska transformacija  
“Lahkost bivanja” ob boku velikih in uspešnih gospodarskih sistemov je Novo Gorico skozi 
več desetletij uspavala. Finančna in gospodarska kriza sta mesto prebudili z brezposelnostjo 
na ravni slovenskega povprečja, a višjo kot jo je mesto beležilo kadarkoli prej. Zaradi 
razpoložljivih in dobro plačanih delovnih mest v teh panogah, nazadnje v igralniški industriji, 
podjetniško razmišljanje ni bilo potrebno. Očiten je primanjkljaj rastočih srednjih in malih 
podjetij , ki bi nadomestila izgubo 2.700 delovnih mest iz časa gospodarske krize. Mesto želi 
izboljšati pogoje za nastajanje, rast in prihod podjetij, še zlasti v panogah s potencialom rasti. 
Potrebno bo razviti spodbudno okolje in nov poslovni model mesta, ki bo konkurenčen in 
navdušujoč ter privabljal ljudi in podjetja. Zahteven dolgoročen izziv predstavljajo 
neizkoriščene degradirane urbane površine v razpršeni zasebni lasti. Mesto se lahko 
pozicionira kot idealno lokalno okolje za globalno poslovanje.  
 
Izziv 3: Visoka kakovost bivanja v mestu in učinkovitost urbanih sistemov 
Mesto zaključuje velike okoljske naložbe v kanalizacijsko omrežje, čistilno napravo kar bo 
pomembno izboljšalo stanje okolja, še zlasti voda. Kljub temu ostajajo nekateri urbani 
podsistemi na področju javne razsvetljave, daljinskega ogrevanja in energetske učinkovitosti 
objektov, prometnega sistema in trajnostne mobilnosti, ki niso ustrezno urejeni , povezani oz. 
so premalo učinkoviti. Pametno upravljanje z energijo v mestu ter prehod v zeleno mesto 
kolesarjev in pešcev so realni izzivi Nove Gorice, ki bodo bistveno izboljšali privlačnost, 
podobo in kakovost življenja v mestu. V luči podnebnih sprememb in dolgoročnega 
omogočanja prostora za širitev kvartarnih dejavnosti bo mesto moralo pristopiti tudi k 
reševanju urejanja zalednih voda.  
 
Izziv 4: Vitalnost mesta in vključevanje meščanov v mestno skupnost  
Že nekaj let se število prebivalcev v mestnem območju zmanjšuje, predvsem na račun upada 
priselitev iz tujine in odseljevanja mladega prebivalstva. Zaustavitev negativnih demografskih 
trendov je primaren izziv TUS. Poleg pozitivnega poslovnega okolja in novih delovnih mest, je 
potrebno ustvariti tudi kakovostno življenjsko in socialno okolje za mlade družine. Posebna 
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pozornost se nameni potrebam prebivalcev urbanih sosesk in ranljivih skupin po 
vključevanju v mestno skupnost in druženju. 
 
Tabela 10 Logični okvir strategije trajnostnega urbanega razvoja Nove Gorice 

 

Izzivi Aktivnosti za 
reševanje 
izzivov 

Cilji Kazalnik vpliva Ukrepi 

G
eo

-p
ol

iti
čn

i o
kv

ir 

 
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
os

po
da

rs
ko

- t
eh

no
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 
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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  

So
ci

al
no

-d
em

og
ra

fs
ki

 

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 
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6. Vizija Nova Gorica 2020+  
 
 

Vizija Nova Gorica 2020+ 
 

Mlado in zeleno mesto ustvarjalnih energij  
 
 
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. 
 

Nova Gorica je inovativno gospodarsko središče širšega obmejnega prostora 
Nova Gorica 2030 je dinamično gospodarsko središče širšega obmejnega prostora med 
Ljubljano, Trstom, Benetkami in Vidmom. Kot mesto na meji gradi na odprtosti, 
multikulturnosti, individualnosti in ustvarjalnosti njenih prebivalcev in je odlična poslovna 
lokacija za prodorna podjetja iz širšega obmejnega območja.  
 
Inovativno podjetniško središče 
Nova Gorica je inovativno podjetniško stičišče, ki privablja talente in podjetja ter jim 
omogoča učinkovito in ustvarjalno okolje za rast in razvoj. S koncentracijo institucij znanja, 
vrhunsko univerzo, RR institucijami in drugimi podpornimi subjekti ter njihovo proaktivno 
vpetostjo v lokalno okolje nudi kakovostno podporo v vseh fazah od zagona, rasti in širitve 
podjetij.  
 
Mesto za posle 
Gospodarskim subjektom in bodočim podjetnikom ponuja nadstandardno in 
profesionalno poslovno podporno okolje. MONG sistematično ureja in ponuja poslovne 
lokacije z aktiviranjem degradiranih območij in poslovnih površin v mestnem središču.  
Poslovne priložnosti prednostno ustvarjamo v perspektivnih panogah turizma, energetike, 
poslovno-finančnih, IKT, socialno zdravstvenih storitvah ter tehnologijah igralništva. 
 
Mesto veselja do življenja za vse generacije 
Nova Gorica je mesto z visoko kakovostjo bivanja za vse generacije in zato posebej 
privlačno za mlade družine, ki v mestu najdejo svojo prihodnost in želijo tu živeti, ustvarjati 
in delati. Mesto ponuja dostopne in kakovostne socialne, zdravstvene, izobraževalne in 
kulturne storitve.  
 
Mesto aktivnih in zdravih ljudi 
Mesto odlikujejo urejeni urbani vrtovi, parki, drevoredi, urejeni odprti javni prostori za 
šport in rekreacijo, druženje in ustvarjanje. Vse generacije živijo s športom in rekreacijo. 
Športne aktivnosti so tudi pomemben motiv prihoda turistov v mesto in njegovo zaledje. 
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Občutljivo za skupnost 
Mesto je občutljivo za potrebe ranljivih skupin in ponuja ustrezne prostore in storitve, ki 
hkrati odpirajo tudi nove zaposlitvene priložnosti. Mestne soseske so varne, z ohranjenimi 
zelenimi površinami in kakovostno urbano opremo, ki spodbuja medgeneracijsko 
druženje. Javne storitve se prilagajajo potrebam starejših. 
 
Živahno multikulturno središče 
Nova Gorica je središče urbane kulture, ki je privlačna tako za prebivalce kot turiste in 
obiskovalce in je gradnik identitete mesta. V mestu se srečujejo različne generacije. Čutiti 
je multikulturnost, lokali s ponudbo lokalne in mednarodne kulinarike ter kulturna 
prizorišča v središču mesta so polni. Mesto odlikuje izjemna mediteranska tržnica, ki je 
hkrati prostor srečevanja in druženja prebivalcev obeh mest. 
 
Zeleno nizkoogljično mesto 
Mesto naklonjeno pešcem in kolesarjem 
Nova Gorica je eno vodilnih slovenskih mest na področju trajnostne mobilnosti. Vse vitalne 
prostore središča mesta, subcentrov ter podeželskega zaledja povezujejo kolesarske in peš 
poti. Somestje z Gorico in Šempetrom je povezano z učinkovitim javnim potniškim 
prometom in intermodalnimi povezavami (vlak, avtobus, kolo). Središče mesta je 
namenjeno pešcem in kolesarjem, javni vozni park uporablja električna vozila.  
 
Učinkovito mesto 
Nova Gorica učinkovito upravlja z energijo in prostorom. Prostorske možnosti za razvoj 
zagotavlja z ukrepi trajnostnega urejanja neizkoriščenih in degradiranih površin. Nova 
Gorica tako ohranja kmetijska zemljišča v zaledju urbanega dela občine, hkrati pa 
odpravlja pretekla okoljska bremena. Poslovne cone se razvijajo na obrobju mesta. Mesto 
je prek avtoceste in železnice vključeno v medregionalne prometne povezave. 
 
S trajnostnimi prenovami sosesk razvija napredne stanovanjske skupnosti z integriranimi 
zelenimi površinami in najsodobnejšo energetsko oskrbo. 
Mesto izvaja ukrepe povečanja učinkovitosti javnih oskrbnih sistemov in ukrepe za 
učinkovito rabo energije v javnih stavbah. 
 
Jedro čezmejnega somestja Nova Gorica – Šempeter – Gorica  
Mesto se razvija proti zahodu in jugu in tvori čezmejno somestje z Gorico in Šempetrom.  
Razvoj mesta upošteva obstoječe storitve in infrastrukturo ter bodoče potrebe celotnega 
čezmejnega funkcionalnega območja somestja. Nova Gorica kot najbolj vitalno jedro 
somestja Nova Gorica krepi funkcije, ki mestu in somestju izboljšujejo mednarodno 
prepoznavnost in konkurenčnost. 
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7. 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 cilji. Prednostne usmeritve in cilji se medsebojno 
dopolnjujejo z namenom okrepitve razvojne in gospodarske energije mesta ter njenega 
čezmejnega in mednarodnega pozicioniranja. 
 
Slika 13 Prednostne usmeritve in cilji TUS Nova Gorica 2020 

 
 
 

 
 

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

 
 

 
V nadaljevanju so za posamezne prednostne usmeritve in njihove cilje opredeljeni merljivi 
kazalniki ter ukrepi in nabor možnih aktivnosti. Medsebojna skladnost ukrepov je prikazana v 
poglavju 7.5. 
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7.1. Prednostna usmeritev: GOSPODARSKO PRODORNO IN 
INOVATIVNO MESTO 

 
Izhodišča 
 
Gospodarski razvojni cikli v Mestni občini Nova Gorica so bili v zadnjih tridesetih letih precej 
izraziti. Nekdanje industrijsko zaposlitveno središče Goriške z nekaj nosilnimi in prepoznavnimi 
gospodarskimi subjekti se je z izgubo jugoslovanskih trgov in procesom privatizacije ter 
prestrukturiranja velikih sistemov soočilo z izgubo delovnih mest v industriji. Razvoj logistike, 
špedicije, industrije igralništva in zabave ter trgovine je omogočil prestrukturiranje iz 
industrijskega v prevladujoč storitveni sektor, ki pa se je po začetnem razcvetu znašel v težavah. 
Mesto se danes ponovno sooča z izzivi gospodarske preobrazbe, saj potrebuje stabilnejšo 
gospodarske osnovo, ki bo pomagala nadomestiti izgubo 2.700 delovnih mest v času 2012-2014, 
po drugi strani pa spodbuditi razvoj perspektivnih dejavnosti z višjo dodano vrednostjo. Kako 
aktivirati individualne podjetniške potenciale, ki se tudi zaradi preteklega zaposlovanja v velikih 
poslovnih sistemih niso dovolj razvijali, je dodaten izziv.  
 
Prostorske možnosti za proizvodno-storitvene dejavnosti v mestu so omejene. Revitalizacija 
obstoječih degradiranih površin na industrijsko-poslovnem delu vzhodno od mesta (vključno z IC 
Meblo) in gospodarskega pasu ob meji med Solkanom in železnico predstavlja potencial za širitev 
ponudbe poslovnih lokacij. Večje neizkoriščene poslovne površine za namene finančnih, 
svetovalnih in podobnih dejavnosti so tudi v središču mesta (npr. Eda center). Današnje stanje 
zaznamovano s problemi lastništva, neprimerno in poddimenzionirano infrastrukturno 
opremljenostjo industrijskih con z izzivi prometne povezanosti lokacij ter dolgotrajnimi upravnimi 
postopki pogosto onemogoča razvoj in širitev dejavnosti že obstoječim podjetjem na teh 
lokacijah.  
 
Tekom priprave TUS je strateški svet veliko pozornosti posvetil gospodarskemu področju, saj ta 
predstavlja ključno osnovo za razvoj ostalih področij dejavnosti v občini. Preobrazba gospodarstva 
naj temelji na izkoriščanju obmejne lege, stičišča dveh mest in držav, odprtosti in multikulturnosti. 
Mesto potrebuje povezano, kakovostno in konkurenčno poslovno okolje, ki bo privlačno za razvoj 
ali prihod novih malih in srednjih, predvsem visokotehnoloških podjetij v mesto. Povečanje 
mednarodne vpetosti Nove Gorice v sodobne poslovne tokove je nujnost. K temu lahko odločilno 
pripomorejo institucije znanja, RR in institucije podpornega okolja z usklajenim delovanjem, večjo 
vključitvijo v lokalno okolje ter kakovostno nadgradnjo obstoječih ukrepov in programov.  
 
Na osnovi obstoječih panog in z njimi povezanih kadrovskih potencialov, geografskih in 
infrastrukturnih danosti ter pričakovanih potreb je strateški svet opredelil potencialna področja 
perspektivnih panog: igralništvo in igralniške tehnologije, poslovno-tehnične in logistične storitve, 
IKT, zdravstvene in socialno varstvene storitve ter turizem in šport. 
 
Cilji in pričakovani rezultati 
 
Cilj 1: Diverzifikacija gospodarstva in krepitev malih in srednjih podjetij – povečanje ekonomske 
moči mesta. 
 
Pričakovani rezultati 2023: 

• Nova Gorica ima delujoče profesionalno podporno okolje za nastajanje, rast in razvoj malih 
in srednje velikih podjetij: odlikuje ga visoka stopnja odzivnosti in prilagojenosti ukrepov 
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potrebam ciljnih skupin podjetnikov in investitorjev. Ciljno se osredotoča na trženje mesta 
in privabljanje novih investicij.  

• Oblikovan trajnostni model aktiviranja degradiranih urbanih površin, ki omogoča 
postopno odpiranje novih poslovnih površin zainteresiranim podjetjem. 

• Mesto z oživljeno gospodarsko dinamiko, ki se kaže v bolj uravnoteženi in stabilni 
gospodarski strukturi in temelji na inovativnih podjetjih v prednostnih panogah in 
delovnih mestih z višjo dodano vrednostjo. 

 
Kazalniki 

Opis kazalnika/enota Enota Vir 
podatkov 

Izhodiščna 
vrednost 
2015 

Ciljna 
vrednost 
2023 

Kazalnik vpliva     
Dodana vrednost/zaposlenega v gospodarskih 
družbah  

EUR AJPES 2014 40.937  ì 

Površina nerevitaliziranih površin v mestu ha MONG  î 
Kazalnik rezultata     
Število podprtih podjetij  Število MONG  ì 
Revitalizirane površine v mestu (za poslovno 
dejavnost ) 

ha MONG  ì 

 
Ukrepi 
Ukrep 1.1: Profesionalno poslovno okolje za privabljanje novih investicij, zagon in rast podjetij 
Ukrep 1.2: HUB Goriške regije/ Raziskave in razvoj – talenti – znanje 
Ukrep 1.3: Revitalizacija degradiranih industrijskih območij 
Ukrep 1.4: Turizem: uveljavitev, razvoj in organiziranje destinacije 
 

7.1.1. Ukrep 1.1.: Profesionalno poslovno okolje za privabljanje novih 
investitorjev, zagon in rast podjetij 

 
Opis ukrepa: 
Analiza stanja je pokazala, da podporne institucije v občini že danes izvajajo vrsto programov in 
ukrepov za spodbujanje podjetniške aktivnosti in zaposlovanje, za različne ciljne skupine in v 
različnih fazah razvoja podjetja (glej Tabelo 8 – portfelj obstoječih programov storitev podjetniškega 
in inovativnega podpornega okolja).  
Z ukrepom želimo premostiti sedanjo razpršenost, razdrobljenost, nepovezanost in posledično 
nezadostno prepoznavnost ukrepov pri potencialnih koristnikih ter razviti celovit in kakovosten 
paket/program prilagojenih spodbud in storitev za privabljanje investitorjev, podporo zagonu 
novih ter rasti obstoječih podjetij. 
Poudarek ukrepa je na vsebinsko celoviti zasnovi sistema podpornih storitev, ki vključuje tako 
informacijske in svetovalne storitve, pomoč pri urejanju upravno administrativnih postopkov, 
dostop do poslovnih lokacij, pomoč pri zagotavljanju usposobljenih kadrov kot tudi finančne 
spodbude ter zagotavljanje strokovnosti, učinkovitosti in kakovosti storitev, ki bodo pozitivno 
razlikovalne od ponudbe drugih mest. 
 
Izvedba: 
MONG prevzema koordinacijo institucij podpornega okolja za pripravo paketa storitev in spodbud 
za različne ciljne skupine in faze razvoja podjetij ter skrbi za ustrezno komuniciranje in 
pozicioniranje na ciljnih trgih. Izhajamo iz obstoječih spodbud in finančnih sredstev na lokalni 
ravni, ki jih optimiziramo in oplemenitimo z instrumenti, ki bodo za te namene dostopni na 
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regionalni, državni ali tudi mednarodni ravni (npr. podpora razvoju storitev in ukrepov v okviru 
evropskih programov). Glede na prepoznane potrebe se razvijajo nove oblike in modeli 
pridobivanja investitorjev. Paket spodbud in storitev se integrira v celostno promocijo in trženje 
mesta (glej horizontalno strateško področje Upravljanje strategije). 
 
Prednostne aktivnosti: 

• Vzpostavitev proaktivnega sodelovanja med institucijami podpornega okolja z namenom 
zagotavljanja pretoka in koncentracije informacij o potrebah, povpraševanjih, storitvah ter 
usklajenega razvoja podpornih storitev na enem mestu (npr. s podporo spletnih orodij). 

• Podrobnejša analiza obstoječih ukrepov, njihove ustreznosti, učinkovitosti in uspešnosti ter 
primerjava s ponudbo drugih urbanih gospodarskih središč. 

• Popis poslovnih površin, ki jih je možno relativno hitro aktivirati in ponuditi na trgu. 
• Oblikovanje paketa spodbud za investitorje in dodatna usposobitev osebja za kakovostno podporo 

podjetjem. 
• Priprava in izvedba strategije promocije in privabljanja investitorjev / aktivnosti pozicioniranja 

poslovne ponudbe. 
• Sprotno spremljanje učinkov in izboljševanje kakovosti storitev. 

7.1.2 Ukrep 1.2: HUB Goriške regije/ Raziskave in razvoj - talenti - znanje 
 
Opis ukrepa: 
Namen ukrepa je v mestu koncentrirati mlade talente, znanje in raziskave ter razvoj (v nadaljevanju 
RR) ter okrepiti sodelovanje s podjetji v širšem prostoru. Mesto z univerzo in tehnološkim parkom 
ter drugimi podpornimi institucijami lahko postane pomembno stičišče za ustvarjanje inovacij na 
ključnih področjih, kjer obstajajo prepoznane kompetence in kapacitete. Nadalje je namen 
vzpostavitev stičišča za povečanje dostopnosti in učinkovitosti prenosa RR rezultatov iz univerz in 
RR centrov v MSP in start-up podjetja ter zagon novih, inovativnih vlečnih podjetij z globalno 
orientacijo in sposobnostjo hitre internacionalizacije ter pritegnitve (tujih) investitorjev.  
 
Med potencialnimi fokusnimi področji - stičišči izpostavljamo učinkovite in inovativne rešitve 
povezane z izzivi staranja prebivalstva in daljšanja življenjske dobe prebivalcev. Priložnosti so v 
razvoju inteligentnih informacijskih rešitev, ki lahko izboljšujejo vsakodnevno življenje starejših ali 
v povečanju dostopnosti vrhunskih tehnologij in zdravstvenih storitev specializiranih za starejše v 
povezavi s kompetencami regionalne bolnišnice Šempeter in širše. V sodelovanju z lokalnim 
okoljem se HUB Goriška usmerja tudi na področja drugih perspektivnih dejavnosti (igralniške 
tehnologije, šport, logistika,...). 
 
Prostorsko je ukrep strateško povezan z zagotavljanjem infrastrukturnih pogojev Univerze v Novi 
Gorici na novi lokaciji v središču mesta, kamor se smiselno umestita tudi inkubator Primorskega 
tehnološkega parka in co-working prostor. 
 
Izvedba:  
MONG aktivno sodeluje pri vzpostavljanju povezav med nosilci znanja ter gospodarskimi subjekti 
v lokalnem okolju in pri zagotavljanju prostorskih pogojev za izgradnjo prostorov univerze. Ključna 
strokovna nosilca izvajanja ukrepa sta Univerza v Novi Gorici in Primorski tehnološki park v 
sodelovanju z drugimi institucijami podpornega okolja v mestu in širši regiji ter inovativnimi in 
razvojno usmerjenimi podjetji. Ukrep je strateškega pomena ne le za mesto, temveč celotno regijo. 
Vsebine ukrepa vključene v prednostni regionalni projekt HUB Goriška v okviru Regionalnega 
razvojnega programa Severne Primorske (Goriške razvojne) regije 2014-2020.  
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Prednostne aktivnosti: 
• Razvoj mehkih vsebin in storitev za razvoj novega znanja in tehnologij v institucijah znanja, razvoj 

programov povezovanja podjetij in prenosa RR tehnologij v podjetja in programov za globalno rast 
podjetij. 

• Razvoj programov odkrivanja talentov, podpora nastajanju start-up podjetij, povezovanje mladih 
talentov s podjetji v lokalnem okolju. 

• Zagotavljanje prostorskih pogojev za dolgoročni razvoj stičišča Goriške regije v središču mesta. 

7.1.3. Ukrep 1.3: Revitalizacija degradiranih industrijskih območij 
 
Opis ukrepa: 
Namen ukrepa je celostno aktiviranje poslovnih in degradiranih urbanih površin za razvoj 
podjetniških dejavnosti. Na območju Mestne občine Nova Gorica je 100 ha gospodarskih površin v 
več gospodarskih conah, od katerih je še okoli 12 ha nezazidanih. Prostorski potencial za razvoj 
podjetniških/gospodarskih dejavnosti predstavljajo obstoječe degradirane industrijske površine. Z 
ukrepom prednostno obravnavamo dve območji: 
 
• Območje poslovnih lokacij vzhodno od mestnega središča (območje poslovnih con 

Kromberk, IC Meblo, IC MIP..), ki dolgoročno predstavljajo osrednji logistično ustrezen prostor 
za razvoj gospodarskih dejavnosti. Na celotnem območju je že danes koncentrirana večina 
ključnih gospodarskih subjektov v občini. Degradiran del znotraj IC Meblo predstavlja velik 
potencial za reaktivacijo, vendar je danes območje za investitorje manj privlačno zaradi 
neurejenega lastništva in neustrezne infrastrukturne opremljenosti (poddimenzionirane 
kapacitete). Območje cone lahko postane primerno za nove investitorje, prav tako pa tudi za 
manjša podjetja in obrtnike, ki že danes delujejo v drugih delih mesta in imajo namen širiti 
dejavnost.  

• Območje gospodarskega pasu ob železnici predstavlja prostor, na katerem se na relativno 
majhni površini prepletajo proizvodne, storitvene, prometne, kulturne in stanovanjske 
funkcije. Območje je strateškega pomena zaradi neposrednega stika mesta s sosednjo Gorico 
in pomeni poseben razvojni izziv pri aktiviranju degradiranih urbanih površin na način, da 
lokacija pridobi na vrednosti v smislu gospodarskega, kulturnega in socialnega povezovanja 
obeh mest. Območje je potrebno z mestom povezati z osrednjim varnim prehodom za pešce 
in kolesarje. Lokacija ima potencial, da se razvija kot testno območje po konceptu »pametnega 
mesta«. 

 
Pripravijo se strokovne podlage, v sodelovanju z lastniki degradiranih površin pa razvije modele in 
ukrepe za njihovo aktivacijo. Vzporedno se vodi ustrezne aktivnosti za popolnjevanje praznih in 
neizkoriščenih poslovnih objektov v mestnem središču.  
 
Izvedba: 
MONG v okviru Pisarne za prenovo koordinira ključne deležnike in usklajuje vse aktivnosti za 
področje prenove in aktivacijo degradiranih površin. Za posamezno območje se predvidoma 
oblikuje forum oziroma konzorcij lastnikov površin in drugih ključnih deležnikov.  
 
Prednostne aktivnosti: 

• IC Meblo – Kromberk: 
o popis površin in priprava strokovnih podlag, ki bodo omogočile nadaljnje odločanje o 

razvoju cone in preprečile stihijsko urejanje (razdelitev območja na smiselne vsebinske dele 
– območje proizvodnje, storitev, družbenih dejavnosti in programov; preučitev potreb po 
prenovi infrastrukture, itd.)  
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o opredeliti model za prenos infrastrukture (primarni in sekundarni vodi, prometnice) v last 
mestne občine, postopna obnova infrastrukture in razvoj modela upravljanja infrastrukture 

o razvoj ukrepov v sodelovanju z lastniki površin za njihovo aktiviranje. 
• Gospodarski pas ob železnici: 

o razvoj osnovnega koncepta revitalizacije območja 
o priprava načrta postopne realizacije (npr. Remiza, železniški prehod, ...) 
o izvedba demonstracijskih projektov v sodelovanju z urbanimi iniciativami  

• Razvoj vzporednih ukrepov za ohranjanje zasedenosti poslovnih lokacij v središču mesta z 
vzdržnimi družbenimi programi. 

• Vključitev vseh površin v trženje mesta (vzporedno s samim urejanjem). 
 

7.1.4. Ukrep 1.4: Turizem – uveljavitev, razvoj in organiziranje destinacije 
 
Opis ukrepa: 
Osrednji turistični produkt mestne občine je igralništvo oz. industrija zabave, ki se danes nahaja v 
fazi zrelosti, za občino pa predstavlja strateško pomembno gospodarsko panogo s preko 1.000 
delovnimi mesti. Do sedaj morda ravno zaradi visoke specializacije v igralništvo niso bili dovolj 
izkoriščeni ostali potenciali mesta in širše okolice za diverzifikacijo turistične ponudbe in 
privabljanje drugih ciljnih skupin turistov in obiskovalcev.  
Iz razgovorov z udeleženci delavnic izhajajo potrebe in priložnosti po aktiviranju »spečih« 
potencialov kot so zgodbe »mladega mesta in meje«, valorizacija industrijske, kulturne in 
arhitekturne dediščine (Bohinjska železnica, Solkan, Ravnikar) in produkti športa ter rekreacije 
(obstoječa športna infrastruktura, Soča, padalstvo...). Priložnosti so v krepitvi povezanosti mesta in 
raznolikosti podeželja ter nadgradnji vinskega in kulinaričnega turizma. V povezavi z ostalimi 
gospodarskimi ukrepi se priložnosti odpirajo tudi poslovnemu turizmu. 
Na območju železnice je bilo ugotovljeno, da Trg Evrope dnevno obišče večje število obiskovalcev 
iz Italije, ki se tam na kratko ustavijo, le redki pa zaidejo v mestno središče. Železniška postaja s 
Trgom Evrope je neizkoriščen potencial, TIC se nahaja v centru mesta in obiskovalcev ustrezno ne 
doseže. Železniška proga je premalo izkoriščena tudi v smislu rekreativnega turizma (vlak – kolo) in 
povezav med destinacijami Krasa, Brd, Soče in Julijskih Alp. 
 
Namen ukrepa je repozicionirati Novo Gorico kot urbano turistično destinacijo za različne ciljne 
skupine. Podpreti je potrebno razvoj novih turističnih proizvodov, ki bodo dopolnili osrednji 
produkt igralništva in industrije zabave. Skladno s potrebami upravljanja in trženja turističnih 
proizvodov se ustrezno prilagodi in na višjo profesionalno raven organizira upravljanje in 
promocijo turizma Nove Gorice.  
 
Izvedba: 
Ukrep izvaja MONG v sodelovanju z nosilcem razvoja turizma in ponudniki. V okviru TUS se 
izvedejo ukrepi na področju urejanja javnih površin in trgov ter vstopnih točk za potrebe turistov. 
Strateško načrtovanje in organiziranje ter razvoj integralnih turističnih produktov poteka v 
sodelovanju s turističnimi ponudniki, ki oblikujejo management destinacije. Izvedba ukrepov se 
dopolnjuje tudi v okviru čezmejnega programa z Italijo. 
 
Prednostne aktivnosti: 

• Strategija / vsebinska zasnova novih in nadgradnja obstoječih produktov / organiziranje / promocija 
in trženje destinacije. 

• Urejanje prostorov in površin v podporo celostnim turističnim produktom in mobilnosti:  
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o Ureditev Trga Evropa in Centra za obiskovalce (visitor center) ter umestitev TIC na 
železniško postajo (kot vstopna točka v mesto oz. v okviru razvoja koncepta območja ob 
železnici), 

o Manjše ureditve javnih površin in trgov v podporo razvoju turističnih produktov (npr. male 
turistične zgodbe Solkana). 

• Park Soča - Isonzo (čezmejne vsebine). 
 

7.2. Prednostna usmeritev: UČINKOVITO MESTO 

 
Izhodišča 
 
Varovanje okolja, učinkovita raba energije ter blaženje vplivov podnebnih sprememb so področja 
ukrepanj številnih evropskih mest in hkrati tudi izzivi Nove Gorice. Trajnostno upravljanje s 
prostorom, povečanje trajnostnih oblik mobilnosti znotraj mesta in s sosednjimi občinami ter 
učinkovito upravljanje javne infrastrukture poleg pozitivnih okoljskih učinkov prispevajo tudi h 
krepitvi konkurenčnih prednosti mesta – zagotavljajo namreč večjo kakovost bivalnega okolja.  
 
Obstoječe omrežje daljinskega toplotnega ogrevanja v Novi Gorici ni učinkovito, omrežje javne 
razsvetljave še ni prilagojeno okoljskim standardom, fond javnih in stanovanjskih stavb pa je 
energetsko potraten. Večina večstanovanjskih objektov je bila zgrajenih pred letom 1980, zato je 
potencial za energetske prihranke v stanovanjih velik. Z naložbami v učinkovito rabo energije 
lahko občina in gospodinjstva na dolgi rok ustvarijo pomembne prihranke ter z zmanjšanjem 
emisij prispevajo k okoljskim ciljem.  
 
Obsežne zelene površine – parke in drevorede, gozdni rezervat Panovec in reko Sočo občani 
prepoznavajo kot enega osrednjih dejavnikov kakovosti bivanja v mestu. Zeleni sistemi s svojo 
senčno mikroklimo pokažejo svojo neprecenljivo vrednost v poletnem času, saj je Nova Gorica eno 
najtoplejših slovenskih mest. Podnebne spremembe na drugi strani povečujejo pogostost močnih 
nalivov in s tem problem odvajanja zalednih meteornih voda na zahodnem in severnem delu 
mesta. Te vode se razlivajo na odprte travne površine, ki sicer predstavljajo edini prostorski 
potencial opredeljen v OPN za razvoj dejavnosti znotraj mestnega središča. Vse to kaže na 
okrepljeno potrebo po trajnostnem upravljanju z energijo in prostorom. 
 
Promet je prepoznan kot glavni vir emisij CO2 (45 %). Nova Gorica beleži eno najvišjih stopenj 
motorizacije v Sloveniji, merjeno s številom vozil na 1000 prebivalcev, čeprav se ta v zadnjih letih 
že znižuje. Prebivalci so vse bolj naklonjeni trajnostnim oblikam mobilnosti in hkrati opozarjajo na 
potrebo po večji prometni varnosti, saj obstoječe kolesarske in peš poti med seboj še niso ustrezno 
povezane (v samem središču in s subcentri) niti prilagojene gibalno oviranim osebam. 
Subvencioniran javni potniški promet je premalo izkoriščena prednost.  
 
Cilji in pričakovani rezultati 
 
Cilj 2: Nizkoogljično mesto – zniževanje izpustov CO2  
 
Pričakovani rezultati 2023: 

• Povečana energetska učinkovitost s posodobitvijo dela omrežja daljinskega ogrevanja, 
javne razsvetljave in celostnimi energetskimi prenovami najbolj kritičnih javnih stavb in 
večstanovanjskih objektov v urbanih soseskah. 



 

Trajnostna urbana strategija Nova Gorica 2020, 2. osnutek , oktober 2015  58 

• Izboljšan sistem trajnostne mobilnosti v mestu in subcentrih z ureditvijo glavne 
prometnice ter kolesarskimi in peš povezavami; povečanje uporabe trajnostnih oblik 
mobilnosti pri prebivalcih.  

• Izdelane so podlage in koncepti za reševanje problematike zalednih voda. 
 
Kazalniki 

Opis kazalnika/enota Enota Vir 
podatkov 

Izhodiščna 
vrednost 
2015 

Ciljna 
vrednost 
2023 

Kazalnik vpliva     
Emisije CO2 v MONG t/leto LEK, GOLEA 208.789 î 
Letna poraba energije stavb v javnem sektorju (-
10%) 

kWh/leto LEK, GOLEA 20,8 mio34 18,7 mio 

Povprečna specifična raba energije v javnih 
stavbah MONG 

kWh/m2 LEK, GOLEA 140  95 

Letna poraba energije v stanovanjih (-10%) kWh/leto LEK, GOLEA 172 mio 155 mio 
Kazalnik rezultata     
Sanirano omrežje daljinskega ogrevanja m KENOG 

D.O.O. 
  

Posodobljeno omrežje javne razsvetljave Št. svetilk MONG   
Delež energetsko prenovljenih večstanovanjskih 
objektov od vseh v urbanem območju/ Opcija: 
število gospodinjstev z boljšim razredom 
energijske porabe 

% ali število MONG   

Uporabna površina energetsko obnovljenih stavb 
v lasti MONG 

m2    

Odprt prostor, ustvarjen ali saniran na urbanih 
območjih 

m2 MONG   

 
Ukrepi 
 
Ukrep 2.1: Učinkovita energetska omrežja  
Ukrep 2.2: Celovite energetske prenove javnih stavb in stanovanj 
Ukrep 2.3: Celovit sistem trajnostne mobilnosti  
Ukrep 2.4: Prilagajanje podnebnim spremembam  
 

7.2.1. Ukrep 2.1. Učinkovita energetska omrežja 
 
Opis ukrepa: 
Ukrep predvideva izboljšanje učinkovitosti daljinskega ogrevanja in energetsko sanacijo omrežja 
javne razsvetljave. 
  
Nova Gorica ima relativno dobro pokritost z omrežjem daljinskega ogrevanja. Največjega od treh 
sistemov upravlja javno podjetje Kenog d.o.o., ki je v obdobju 2007-2013 beležilo upad prodaje za 
29 %, deloma zaradi večje ozaveščenosti prebivalcev po varčevanju, nekaterih že izvedenih 
energetskih sanacij objektov in nižjega temperaturnega primanjkljaja. Dodatno na omrežju prihaja 
do izgub zaradi zastarelosti sistema, ki več ne zadošča obstoječim standardom (dovoljene izgube 
na omrežju).  
Dolgoročno bo zaradi podnebnih sprememb potrebno razmišljati tudi o daljinskem hlajenju. 
Namen ukrepa je celovita sanacija daljinskega ogrevanja – vključuje sanacijo omrežja vključno s 

                                                                    
34 Seštevek rabe energije v občinskih (10.434.845 kWh) in državnih javnih stavbah (10.376.678 kWh) v letu 2013 po podatkih LEK, 2015. 
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toplotnimi postajami, da se poveča njegova zanesljivost in zmanjša toplotne izgube. Nadalje ukrep 
vključuje širitev priklopov in omrežja, da se poveča učinkovitost sistema, dolgoročno pa tudi 
zamenjavo energentov v smeri obnovljivih virov.  
 
Javna razsvetljava v mestu še ni prilagojena obstoječi zakonodaji, zato je potrebna prilagoditev 
zahtevam zakonodaje in povečanju učinkovitosti javne razsvetljave z bolj optimalnim delovanjem 
in nižjimi stroški porabe energije. Po podatkih LEK prilagoditev zakonodaji vključuje saniranje 
3.436 svetilk, od tega zamenjavo 3.349 svetilk in prenovo 87 svetilk. Svetilke morajo biti skladne z 
Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (28. člen) najkasneje do 31. 
decembra 2016. Ciljna raba po Uredbi je 44,5 kWh na prebivalca na leto. Ukrep vključuje tudi 
širitev javne razsvetljave na območja, kjer ta še ni urejena (npr. deli ulic v soseskah, eventualne 
nove peš ali kolesarske poti) in bo prispevala k večji varnosti občanov ter uporabi trajnostnih oblik 
mobilnosti. Vzporedno s prenovo in širitvijo se izvajajo ukrepi pametnega upravljanja za povečanje 
učinkovite rabe energije ter urbanistične prilagoditve. 
 
Izvedba: 
Sanacija omrežja je ukrep dolgoročnejše narave, izvaja pa se v sodelovanju MONG, Javnega 
podjetja Kenog d.o.o. in s podporo lokalne energetske agencije GOLEA. Pri izvedbi se upoštevajo 
priporočila iz Lokalnega energetskega koncepta MONG. 
Nosilec izvedbe ukrepa posodobitve javne razsvetljave je MONG v sodelovanju z izbranim 
koncesionarjem.  
 
Prednostne aktivnosti: 

• Prilagoditev obstoječe javne razsvetljave zakonodaji.  
• Nadgradnja javne razsvetljave v smeri pametnega upravljanja javne razsvetljave. 
• Ureditev področja distribucije toplote z odlokom o izvajanju gospodarske javne službe 
• Izdelava študije prenove in širitve omrežja daljinskega ogrevanja Kenog d.o.o. in uporabe OVE/SPTE 

(preučitev možnosti priklopa novih uporabnikov na obstoječe omrežje, možnosti širitve omrežja na 
območje južno od magistrale, preučitev alternativnih virov zagotavljanja tople vode v poletnih 
mesecih). 

• Postopna sanacija dotrajanih odsekov omrežja (10 – 20 %) glede na prednostni izbor vključno z 
obnovo toplotnih postaj. 

• Preučitev možnosti prehoda na alternativne energente (vprašanje višine investicije in ekološkosti 
novega energenta). 

• Študija uvajanja hlajenja zaradi podnebnih sprememb. 

7.2.2. Ukrep 2.2. Celovite energetske prenove javnih stavb in stanovanj 
 
Opis ukrepa: 
V okviru priprave Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Nova Gorica, 2015 so bile 
pripravljene izhodiščne analize stanja porabe energije v javnih stavbah, stanovanjskih objektih ter 
tudi v gospodarstvu.  
 
• Javni objekti MONG: Za javne objekte v lasti MONG so izdelani tudi preliminarni energetski 

pregledi. Namen ukrepa je postopoma izvesti energetsko prenovo javnih objektov v lasti 
MONG, pri čemer občina zasleduje koncept celovitih prenov in se osredotoča prvenstveno na 
objekte, kjer je mogoče ustvariti največje prihranke. Hkrati se v okviru ukrepa preučijo tudi 
možnosti vključevanja zasebnih partnerjev v energetsko prenovo objektov. Med prednostnimi 
javnimi objekti so: OŠ Dornberk, OŠ Dornberk – POŠ Prvačina, OŠ Branik, OŠ Čepovan, OŠ Milojke 
Štrukelj, OŠ Solkan – POŠ in Vrtec Grgar, OŠ in Vrtec Solkan, OŠ Šempas, Centralni vrtec, Vrtec 
Mojca, Vrtec Čriček, Vrtec Najdihojca, ZD Gradnikova, Glasbena šola Nova Gorica (stari del) in LUNG. 
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Ob energetskih sanacijah občinskih objektov je predvideno tudi povečanje deleža rabe OVE za 
toploto v javnih stavbah na 13 % po nadomestitvi dotrajanih kotlov na fosilna goriva oziroma 
povečanje deleža OVE/SPTE v sektorju na 57 % po izvedeni predvideni širitvi sistema 
daljinskega ogrevanja Kenog d.o.o. po Kidričevi ulici in priklopu novih občinskih javnih 
objektov (OŠ Kozara, OŠ Frana Erjavca, Centralni vrtec in Vrtec enota Mojca) ter povečanje 
deleža OVE/SPTE na sistemu daljinskega ogrevanja Kenog d.o.o. na ciljno vrednost 75 % 
skladno z 322. členom Energetskega zakona (EZ-1), (Ur. l. RS, št. 17/2014). 

 
• Stanovanja: Ocenjujemo, da je na mestnem območju 90% objektov energetsko nesaniranih. 

Ker gre za starejše stavbe, je tehnično možno zmanjšati rabo energije za ogrevanje za 50 do 60 
%, če se poleg posodobitve ogrevalnega sistema izvedejo še ukrepi za energijsko učinkovitost 
ovoja zgradbe.35 LEK predvideva zmanjšanje rabe energije za ogrevanje stanovanj za 10% 
glede na trenutno stanje. Z bolj aktivnim informiranjem in ozaveščanjem je potrebno 
spodbuditi lastnike stanovanj večstanovanjskih objektih za pristop k celostnim energetskim, 
statičnim in arhitekturnim sanacijam stavb. MONG ima izdelane skupne podlage za sanacijo 
stavb na ulici Gradnikove brigade, podobne smernice je potrebno izdelati še za Cankarjevo 
ulico. 

 
Izvedba: 
Ukrep izvaja MONG v sodelovanju z upravljavci javnih stavb in GOLEA. Za izvedbo prenov se 
preučijo možnosti pridobitve javnih virov sofinanciranja iz javnih razpisov v okviru OP EKP. 
Opredelijo se prednostne investicije za sofinanciranje iz TUS. Pri energetskih sanacijah v soseskah 
sodeluje pisarna za urbano prenovo. 
 
Prednostne aktivnosti: 

• Izdelava razširjenih energetskih pregledov javnih stavb za izbrane stavbe, ki bodo predmet 
pridobivanja sredstev na javnih razpisih 

• Izdelava načrta izvajanja ukrepov URE v posameznih javnih stavbah  
• Celostne prenove javnih objektov (priprava investicijske dokumentacije, zagotavljanje sredstev, 

izvedba prednostnih objektov) 
• Ozaveščanje in motiviranje lastnikov večstanovanjskih objektov za pristop k celostnim energetskim 

prenovam objektov 
• Priprava pilotnega projekta celostne sanacije večstanovanjskih stavb v urbani soseski  
• Nadgradnja pametnega upravljanja z energijo v javnih objektih v lasti MONG. 

7.2.3. Ukrep 2.3. Celovit sistem trajnostne mobilnosti 
 
Opis ukrepa: 
MONG postavlja vzpostavitev celovitega sistema trajnostne mobilnosti v mestu in somestju kot 
prednostno področje ukrepanja TUS. Namen ukrepa je dolgoročno prispevati k razvoju 
inteligentne skupnosti na področju prometa na območju somestja Nova Gorica – Gorica – 
Šempeter. V ta namen so bili v preteklih letih podrobneje analizirani izzivi trajnostne mobilnosti v 
občini in tudi širše v Goriški regiji (načrt trajnostne mobilnosti, celostna prometna strategija). Kljub 
temu bo potrebno pristopiti še k izdelavi celostne prometne strategije. 
 
Z ukrepom vzpostavljamo pogoje za krepitev aktivnih načinov trajnostne mobilnosti pri občanih 
(hoja, kolo) in povečanje uporabe javnega potniškega prometa. Osrednji cilji so postopno 

                                                                    
35 Lokalni energetski koncept Mestne občine Nova Gorica, končno poročilo, avgust 2015. 
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zmanjšanje motoriziranega prometa, umik avtomobilskega prometa iz središča mesta in trajnostna 
povezava središča mesta s subcentri Solkan, Kromberk,  Rožna Dolina, Pristava ter sosednjima 
Šempetrom in Gorico.  
 
Poleg celostnega prometnega načrtovanja in urejanja infrastrukture bodo sočasno potekale tudi 
aktivnosti za spremembo potovalnih navad občanov, dnevne mobilnosti delovno aktivnih 
prebivalcev ter obiskovalcev mesta in okolice. Ukrep vključuje: 
 
• Trajnostne in povezane mestne prometnice: gre za prenovo osrednjih mestnih ulic s ciljem umirjanja 

prometa in vzpostavitvijo površin za kolesarje in pešce (pr. Kidričeva cesta). Prenova sočasno predvideva 
ukrepe za prilagajanje osebam z gibalnimi oviranostmi in, kjer je primerno, tudi ukrepe za učinkovito 
rabo energije. Osrednji cilj je, da se v središču mesta vzpostavi mirno območje, kjer bo motorni promet 
podrejen pešcem oz. kolesarjem, ulica pa bo postala prostor srečevanja in zadrževanja v dnevnem in 
nočnem času.  
Aktivnosti se prav tako nanašajo na izboljšanje notranjih povezav med osrednjimi prometnicami: 
podaljšek Lavričeve ulice, Prvomajska ulica, Vodovodna cesta, Ščedenska cesta, cesta IX. korpusa in 
Zahodna cesta. 

 
• Javni potniški promet: Področje JPP obravnavamo v kontekstu somestja Nova Gorica – Gorica – 

Šempeter. Ena prednostnih nalog je optimizacija primestnega in medkrajevnega oz. čezmejnega 
javnega potniškega prometa. Gre za prilagoditev linij in frekventnosti prevozov dejanskim potrebam 
uporabnikov ter vključitev oz. izboljšanje povezanosti s posameznimi novimi naselji, dolgoročno tudi z 
vzpostavitvijo mreže izven mestnega središča v prehodni pas proti Ajševici in Lokam. V okviru območja 
EZTS GO uprave želijo proučiti  možnosti uvedbe skupne čezmejne vozovnice oziroma možnosti za 
vzpostavitev skupnega sistema javnega mestnega potniškega prometa.. 
Na področju intermodalnosti se izkoristijo potenciali vlak – avtobus - kolo. V tej povezavi je potrebno 
vzpostaviti tudi pogoje za posodobitev avtobusne postaje v Novi Gorici ter dolgoročno izgradnjo 
potniškega terminala na vstopnem območju v Solkan oziroma v območje EZTS GO. 
V širšem pogledu gre za krepitev regionalne mobilnosti s povezavo sekundarnih in terciarnih vozlišč na 
čezevropsko transportno mrežo (Bohinjska proga kot potniška žila ima velik potencial za razvoj turizma).  
Z vidika varovanja okolja se postopoma v javni vozni park vključujejo nizkoogljična prevozna sredstva 
(JPP, mestna uprava, druge javne institucije).  
 

• Mreža kolesarskih in peš poti: Mesto želi postati bolj prijazno do kolesarjev in peščev. Vzpostavitev 
osnovnega omrežja kolesarskih poti na območju mesta je v zaključni fazi. Za zaokrožitev sistema v 
mestu je potrebna še povezava v smeri V-Z ob Kornu in naprej po parkovni poti vzdolž Panovca do 
Ajševice. Pešcem in kolesarjem bosta prednostno namenjeni središči Nove Gorice in Solkana. Med 
mestnim parkom Borov gozdiček in trgovskim središčem ob Prvomajski ulici se prostor prednostno 
namenja pešcu in klesarju. Potrebna je še izgradnja manjkajočih kolesarskih povezav med središčem 
mesta in primestjem ter povezave do območij rekreacijskih površin v zaledju. 
Ob izgradnji omrežja se vzpostavijo oprema in storitve za kolesarje, kot so parkirna stojala in pokrite 
kolesarnice. Ključne vozliščne točke in parkirišča (P&R) se opremi v smislu mobilnostnih centrov (npr. 
Železniška postaja, avtobusna postaja, Kromberk,..), kjer se ponudi tudi sistem izposoje koles, polnilnice 
za električna kolesa ter avtomobile in podobno. 
Aktivnosti vključujejo tudi načrtovanje in urejanje varnih peš poti v mestu, zlasti do javnih površin in 
ključnih institucij oz. servisov (varne šolske poti, varen dostop do železniške postaje za pešce in 
kolesarje, druge povezave in prehodi). Infrastruktura se prilagaja potrebam gibalno oviranih. Vzporedno 
se nadaljujejo in nadgrajujejo aktivnosti promocije uporabe koles in hoje kot potovalnega načina v 
mestu in primestju.  
 

• Mirujoči promet: Središči Nove Gorice in Solkana bosta prednostno namenjeni pešcem in kolesarjem, 
zato bo potrebno promet umirjati in premikati izven mesta. OPN predvideva ureditev parkirnih 
ploščadi/javnih parkirišč na robovih, ki služijo kot izhodiščne točke za obisk mestnega središča ali 
rekreacijskega roba in so povezani z javnim potniškim prometom (Parkiraj & Odpelji). Aktivnosti 
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vključujejo zasnovo in načrtovanje manjkajočih javnih površin za parkiranje, vključno s parkiranjem za 
avtodome. Smiselno je začeti tudi s pripravami na bodoče potrebe po omrežju in parkiriščih za 
električne avtomobile. 
 

• Umirjanje prometa: Ukrepi umirjanja prometa bodo usmerjeni na določanje območij umirjenega 
prometa, omejitve hitrosti, vzpostavitev opozorilnih naprav, prometno signalizacijo oz. drugih ustreznih 
ukrepov na podlagi predhodno izvedene analize. Gre predvsem za ožje mestno središče, območja 
urbanih sosesk, območja strnjene predmestne individualne gradnje in središča subcentrov. 

 
• Državne investicije: Za celovito upravljanje prometnih tokov v mestu je za mestno območje in 

učinkovito delovanje celotnega somestja dolgoročno potrebna:  
- dogradnja primarnega omrežja z izgradnjo zahodne mestne prometnice od Vrtojbe z novim 
predorom pod Panovcem na Prvomajsko ter priključitev Lavričeve na solkansko obvoznico.  
- V sekundarnem omrežju je pomembno podaljšanje ulice Gradnikove brigade v smeri proti Solkanu in 
v nadaljevanju preveritev njenega podaljška do solkanske obvoznice proti severu, podaljšanje 
Delpinove proti jugu, severne in južne razbremenilne vzporednice kromberški vpadnici, izgradnja 
kromberške pobočne ceste  ter izgradnja povezovalne ulice vzdolž Korna na južnem robu mesta. 
- Ureditev pomembnih križanj na obodu mesta, priključka s hitre ceste Pri treh hišah, križišča na 
Ajševici, v Solkanu in v rožni dolini. Občinski prostorski načrt Mestne občine Nova Gorica, Locus d.o.o., 
Nova Gorica, November 2012 
- Premostitvena povezava med železniško postajo in mestom. 
- Povezava železniških sistemov Slovenije in Italije/ povezava Gorice in Nove Gorice z mestno železnico. 
- Pristop k revitalizaciji železniškega kareja. 

 
Izvedba:  
MONG je glavni nosilec izvedbe tega kompleksnega ukrepa v sodelovanju z drugimi pristojnimi 
institucijami. Izdelan bo nabor prednostnih projektov glede na usmeritve iz načrtovane celostne 
prometne strategije in glede na dostopne vire sofinanciranja. Ob instrumentu TUS je za izvedbo 
čezmejnih ukrepov trajnostne mobilnosti pomemben tudi program čezmejnega sodelovanja. Pri 
izvedbi se smiselno upoštevajo navezave na regionalne projekte trajnostne mobilnosti. 
 
Prednostne aktivnosti: 

• Celostna prometna strategija Nove Gorice 
• Celovita prenova osrednje ulice v Novi Gorici  
• Vzpostavitev prometnih povezav za usmerjanje prometa izven (mimo) mestnega središča 
• Izvedba ukrepov optimizacije in integracije javnega potniškega prometa 
• Varen peš in kolesarski prehod med mestom in železniško postajo 
• Nadgradnja in zaokrožitev omrežja kolesarskih in peš poti 
• Vzpostavitev mreže mobilnostnih centrov  
• Ureditev infrastrukture za posebne ciljne skupine in varnih poti za vse uporabnike 
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7.2.4. Ukrep 2.4. Prilagajanje podnebnim spremembam 
 
Opis ukrepa:  
Podnebne spremembe že in bodo še intenzivneje vplivale na delovanje in življenje v mestu. 
Pomembno je spremljanje vplivov in ustrezno prilagajanje razvojnih in prostorskih politik. V okviru 
TUS se osredotočamo na dve prednostni področji povezani z učinki segrevanja ozračja. 
 
• Upravljanje z zalednimi vodami: Ključnega pomena za zagotovitev prostora za nadaljnjo širitev mesta 

v okviru obstoječega OPN je ureditev zalednih voda. Prioritetno se z izgradnjo odvodnika Soča uredi pas 
ob železnici. Za območje na severni strani mesta pa se preučijo možnosti bolj trajnostnih rešitev, ki bi 
izkoristile vode na sami lokaciji za alternativno rabo in povečanje vrednosti mestnega prostora za 
prebivalce (npr. naravno jezero / mestna plaža).  
 

• Ohranjanje in urejanje zelenih površin mestnega in primestnega prostora je pomembno za 
zagotavljanje privlačnega in kakovostnega bivalnega okolja ter pozitivnega vpliva na mestno 
mikroklimo. Ukrep vključuje načrtovanje in zagotavljanje ustrezne prostorske razporeditve zelenih 
površin, da jih je mogoče združevati v zelene sisteme in jih aktivno povezati z odprtimi površinami na 
robovih naselij (Rafut, Panovec, ob železnici z navezavo na solkanski športni park, Kekec, Sabotin,..). 
Zelene površine znotraj mesta se z zaledjem povežejo s kolesarskimi potmi (povezava z ukrepom 
celovitega sistema trajnostne mobilnosti). 

 
Urejanje zelenih površin, zlasti parkovnih ureditev, drevoredov, športnih parkov, mestnih 
travnikov in mestnega gozda, se izvedejo v smislu povečanja možnosti rekreacije, oddiha, 
sprostitve in druženja na prostem za različne generacije in ciljne skupine (npr. ureditve poti, 
klopi, igrala, zunanja oprema za vadbo, itd.). Sočasno se, kjer je primerno, izpostavijo tudi 
posebnosti vegetacije (zgodbe dreves, grmovnic, posebnosti parkovnih zasaditev, idr.) ter 
poskrbi za ustrezno nadomeščanje starih, nevarnih ali obolelih dreves oz. drugih zasaditev.  

 
Kakovost bivalnega prostora pa se nadgradi tudi z ukrepi ohranjanja naravne krajine s sanacijo 
bajerjev (Pikol, Zaloški bajer) ter vzpostavitvijo učilnic v naravi.  

 
Na območju mesta se uredijo tudi površine za sprehajanje psov.  

 
Vzporedno z investicijami se izdela tudi kataster zelenih površin, vodotokov, stanja vodotokov ter 
opredelijo problematična območja. 
 
Izvedba: 
MONG je nosilka ukrepa in odgovorna za pripravo projektne in investicijske dokumentacije ter 
izvedbo naložbe. V fazi izvedbe sodelujejo upravljavci infrastrukture, krajevne skupnosti ter 
občani. Ukrepi urejanja zelenih površin se smiselno povežejo z ukrepom vzpostavljanja omrežja 
kolesarskih in peš poti ter razvojen športnega turizma (ukrep 1.4.). 
 
Prednostne aktivnosti: 

• Izgradnja infrastrukture za odvodnjo mesta (izvedba investicije za pas ob železnici ter zaledje 
mesta..) 

• Strokovne podlage za trajnostno urejanje zalednih voda na severnem delu  
• Povezava površin v zelene sisteme in ureditev (povezave, urbana oprema, igrala, ...) 
• Trajnostna povezava površin med mestom in zaledjem. 
• Urejanje katastrov zelenih površin in vodotokov. 
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• Strokovne podlage za presojo dolgoročnega vpliva podnebnih sprememb na življenje, poselitev in 
prostorsko zasnovo mesta. 

 

7.3. Prednostna usmeritev: DINAMIČNA ŽIVLJENSKA SKUPNOST 
 
 
Izhodišča 
 
Privlačno bivanjsko okolje z živahno, tolerantno, odprto ter večkulturno in socialno povezano 
skupnostjo so dimenzije, ki pomembno opredeljujejo uspešno razvijajoča mesta. Nova Gorica ima 
v tem kontekstu precej prednosti pa tudi izzivov.  
 
O tem, kako doživljajo skupnost in identiteto mesta, so udeleženci tematskih srečanj v okviru 
priprave TUS izpostavili nekatere pozitivne zaznave (Nova Gorica je mlado in zeleno mesto, mesto 
povezovalnosti, večkulturnosti), prav tako pa dodali, da je mesto zaspano in pasivno, mladim 
neprijazno in tudi, da nima identitete in vizije. Poudarjen individualizem prebivalcev v kombinaciji 
z današnjim hitrim vsakdanjikom je zmanjšal občutek za življenje skupnosti.  
 
Gospodarska kriza je v nekaj letih povečala tveganje revščine in izključenosti več skupinam 
prebivalcev. Družbeno inoviranje je priložnost, da izboljšamo obstoječe in razvijemo nove storitve 
za ranljive skupine. Te bodo lahko ustvarjale nove priložnosti za zaposlovanje, na drugi strani pa 
povečevale kakovost življenja tudi najbolj ranljivim in okrepile čut za skupnost.  
 
Mesto želi postati privlačno za bivanje vseh generacij, še posebej za mlade - da v mestu ostanejo 
ter da mlade družine in podjetni kadri od drugod najdejo svoje življenjsko in delovno okolje v Novi 
Gorici.  
 
Mesto bo še naprej kakovostno nadgrajevalo pogoje za dostop do rekreacijskih, športnih, kulturnih 
in drugih družbenih vsebin tako v središču mesta kot v subcentrih ter tako prispevalo k razvoju 
novih dimenzij urbane kulture, spremembi življenjskega sloga in preobrazbi v dinamično 
življenjsko skupnost. Medgeneracijsko povezovanje in več druženja je zlasti izziv mestnih sosesk.  
 
Posebna pozornost bo namenjena skrbi, da se ohranjajo in aktivirajo vitalni prostori mesta, da se v 
središču mesta razvijajo vzdržni družbeni programi ter, da se okrepi socialno in kulturno 
povezovanje Gorice in Nove Gorice. 
 
Cilji in pričakovani rezultati 
 
Cilj 3: Ustvariti privlačno socialno okolje za bivanje vseh skupin prebivalcev, še posebej za mlade 
družine  
 
Pričakovani rezultati 2023: 

• Urejene vitalne javne površine in prostori mesta s pestrim družbenim, kulturnim in športno 
rekreativnim dogajanjem ustvarjajo živahen mestni utrip in utrjujejo socialno povezanost 
(čezmejne) skupnosti ter krepijo njeno samopodobo. 

• Izboljšani pogoji za izvedbo programov in storitev za ranljive skupine prebivalcev mesta. 
• Privlačne in varne soseske z večjo medgeneracijsko povezanostjo.  
• Izboljšani pogoji za dostop do stanovanj za mlade družine in druge ranljive skupine. 
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Kazalniki 
Opis kazalnika/enota Enota Vir 

podatkov 
Izhodiščna 
vrednost 
2015 

Ciljna 
vrednost 
2023 

Kazalnik vpliva     
Prebivalci, ki živijo v območju TUS Število SURS, 2014 19.744 ì 
Povprečna starost prebivalca mestnega naselja 
Nova Gorica 

Število let SURS, 2014 44,3 è 

Kazalnik rezultata     
Odprt prostor, ustvarjen ali saniran na urbanih 
območjih (vitalni prostori, športno rekreativne 
površine, trgi, ploščadi) 

m2 MONG   

Javne ali poslovne stavbe, zgrajene ali 
prenovljene na urbanih območjih (urejene 
notranje površine za urbano kulturo, socialne 
servise,..) 

m2 MONG   

Sanirane stanovanjske površine na urbanih 
območjih (stanovanja za mlade družine) 

Stanovanjske 
enote 

MONG   

Spodbujene kulturne in skupnostne pobude in 
storitve 

Št. novih 
programov 

MONG   

Programi za ranljive ciljne skupine  Št. vključenih    
 
Ukrepi 
Ukrep 3.1: Urejanje vitalnih prostorov mesta in javni prostori 
Ukrep 3.2: Rekreacijske in površine za prosti čas 
Ukrep 3.3: Urbana kultura in pobude sosesk 
Ukrep 3.4: Stanovanja 
Ukrep 3.5: Dostopnost programov in storitev za ranljive ciljne skupine 
 

7.3.1. Ukrep 3.1. Urejanje vitalnih javnih mestnih prostorov 
 
Opis ukrepa:  
Ustrezno urejeni vitalni prostori mesta, kot so trgi, parki, ploščadi, igrišča in večnamenski objekti, 
omogočajo (naključno) srečevanje ljudi, druženje in dostop do različnih kulturnih, družbenih in 
prostočasnih vsebin ter povečujejo socialno povezanost in utrip mestnega središča in subcentrov.  
 
Namen ukrepa je z manjšimi ureditvami povečati dostopnost, funkcionalnost in privlačnost javnih 
odprtih in zaprtih prostorov, predvsem v subcentrih Solkanu, Kromberku in Rožni Dolini. V času 
priprave TUS so bile s predstavniki KS že prepoznane nekatere potrebe.  
 
Izvedba: 
Za izvedbo ukrepa je odgovorna MONG v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi. Pri načrtovanju 
posamičnih ureditev se vključi lokalno prebivalstvo. Ukrep se vsebinsko povezuje tudi z ukrepom 
namenjenem razvoju urbane kulture in pobudam sosesk. 
 
Prednostne aktivnosti: 

• Solkan: razvoj območja Karavla, ureditev urbane opreme in javnih prostorov v starem delu naselja  
• Kromberk: ureditev večnamenskega prostora za druženje, igrišče in mobilnostni center 
•  Rožna Dolina: ureditev dostopa do parkirišča 
• Ureditev tržnega prostora s pokrito tržnico  
• Druge manjše ureditve 
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7.3.2. Ukrep 3.2. Rekreacijske in površine za prosti čas 
 
Opis ukrepa:  
Nova Gorica je mesto, ki živi s športom in rekreacijo. Že danes razpolaga s precejšnjimi športnimi 
površinami in objekti, ki pa so polno zasedeni s programi društev in klubov na različnih 
kakovostnih ravneh, tudi na področju vrhunskega športa. Dostopne rekreacijske in površine za 
prosti čas so osnova, ki omogoča nadalje razvijati zdrav življenjski slog vseh generacij prebivalcev 
in njihovo medgeneracijsko povezanost (od najmlajših do delovno aktivnih in starejših) ter tako 
krepiti zdravje in življenjsko vitalnost. 
 
Namen ukrepa je omogočiti dostopnost športa in rekreacije vsem prebivalcem, z zagotavljanjem 
urbanega športnega prostora, z dodatnimi ureditvami in vsebinami pa sočasno okrepiti pogoje za 
razvoj športnega turizma kot perspektivne gospodarske dejavnosti.  
 
Ukrep vključuje dokončanje ureditve Športnega parka v mestnem središču (izgradnja pokritega 
bazena in servisnega objekta), razvoj infrastrukture in upravljanje Solkanskega športnega parka, 
ureditev dodatnih športnih površin in otroških igrišč, ureditev adrenalinskega območja za mlade 
(kolesarski downhil) ter ureditev vzletišča in pristajališča za jadralne padalce ter preveritev 
možnosti za vzpostavitev regijskega športnega parka Ajševica. 
 
Izvedba:  
Odgovornost za izvedbo ukrepa ima MONG v sodelovanju z Javnim zavodom za šport Nova Gorica 
ter Športno zvezo, klubi in društvi. Pri določitvi prioritetnih naložb se upoštevajo izdelane strateške 
podlage in učinki v smislu krepitve pogojev za nadaljnje vzdrževanje nove ali obnovljene 
infrastrukture (trženje površin in programov). 
 
Prednostne aktivnosti: 

• Urejanje in nadgradnja obstoječih športnih površin 
• Ureditev adrenalinskega območja za mlade  
• Preveritev pogojev za vzpostavitev športnega parka Ajševica 

7.3.3. Ukrep 3.3. Urbana kultura in pobude sosesk 
 
Opis ukrepa:  
Potenciali za razvoj urbane kulture v najširšem smislu so v Novi Gorici premalo izkoriščeni tako z 
vidika rabe javnih površin kot kreativnega potenciala ljudi, še posebej mladih. Prebivalci 
potrebujejo raznolike in kakovostne kulturne vsebine ter nove oblike druženja in zabave. Mlajše 
generacije želijo neinstitucionalne in spontane dogodke, ki bodo spodbujali njihovo ustvarjalnost 
in hkrati pospeševali utrip celotnega mesta, krepili urbani življenjski slog (veselje do življenja) in 
socialno življenje sosesk.  
 
Z ukrepom želimo odpirati javne prostore in podpreti kulturne in druge urbane pobude. Gre za 
iniciative prebivalcev, ki bodo prispevale k povečanju kakovosti, raznolikosti in dostopnosti 
urbanih vsebin, k oživljanju premalo izkoriščenih urbanih ambientov ter stanovanjskih sosesk in 
aktivaciji občanov, da sami več postorijo za skupnost. Na ta način lahko bolj kakovostno 
uporabimo obstoječe javne odprte in zaprte prostore zlasti v mestu, hkrati pa ponudimo prostor 
za družbeno inoviranje, večje vključevanje občanov v skupnost, spodbujanje multikulturnosti in 
čezmejnega povezovanja z Gorico. V procesu priprave TUS so mladi in prebivalci sosesk predlagali 
nekaj idej: 
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• Razvoj skupnosti v urbanih soseskah: garažna prodaja ali izmenjava, zajtrk na travniku, družinski 
pikniki, kreativni izzivi (največji malancan, najbolje urejena okolica bloka), knjižnica reči, kreativno 
urejanje okolice, urbano vrtnarjenje... 

• Kreativne oživitve zgodb mesta in posameznih sosesk: 1947 - zgodba mesta, izgradnja sosesk, 
snemanje Odprave zelenega zmaja, poletni pogovori, spovednica... 

• Nove oblike zabave: letna in zimska plaža v mestu, korzo. 
• Ustvarjalna in povezana čezmejna skupnost: meja kot priložnost, pestrost jezikov, izmenjave med 

šolami, društvi in klubi, skupna platforma za ustvarjanje in produkcijo, avtobus kot potujoči medij. 
• Lokalna hrana: dostop do lokalnih produktov v mestu, modro krožno delovanje, zeliščni center v 

mestu, promocija lokalne oskrbe. 
• Koordinacija aktivnosti med društvi (časovno razporejanje dogodkov, sodelovanje v večjih 

pobudah, itd.). 
 
Izvedba:  
Ukrep izvaja MONG v sodelovanju s pristojnimi javnimi zavodi, krajevnimi skupnostmi in civilno 
družbo. Nevladne organizacije so bile ob krajevnih skupnostih prepoznane kot ključni povezovalci 
iniciativ med občani, pomembno vlogo v procesu razvoja sodelovalne skupnosti pa imajo tudi 
vrtci in šole. Uspešnost ukrepa je povezana tudi z zagotavljanjem odprtosti občinske uprave za 
dialog z interesnimi skupinami v vseh fazah od razvoja do implementacije pobud. Za podporo 
čezmejnim pobudam kulturnih izmenjav in družbenega inoviranja se preučijo možnosti tudi v 
okviru programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija. Pri izvedbi se sočasno skrbi za 
zagotavljanje trajnosti spodbujenih programov.  
 
Prednostne aktivnosti: 

• Pobude in akcije prebivalcev urbanih sosesk za ureditev zunanjih večnamenskih površin za druženje 
in prosti čas (namestitev urbane opreme, obnova zelenih površin, igrala, - poudarek na soseskah 
Cankarjeva, Gradnikova,. ..) 

• Podpora iniciativam urbane kulture in življenjskega sloga (spodbude za kulturo in ustvarjalnost 
mladih) 

• Ureditev neizkoriščenih ali praznih prostorov za dejavnosti urbanih iniciativ 
• Vključevanje šol v grajenje skupnosti. 

7.3.4. Ukrep 3.4. Stanovanja 
 
Opis ukrepa:  
Stanovanjska politika je ena pomembnejših dimenzij bodočega razvoja Nove Gorice. Področje je 
večplastno: raste povpraševanje po stanovanjih za ranljivejše skupine (mlade družine, ljudje z 
nizkimi dohodki, starejši, invalidne osebe, ...), ki same niso sposobne ustrezno rešiti stanovanjskega 
problema, po drugi strani pa je v občini precej praznih stanovanj (po podatkih SURS jih je bilo na 
celotnem območju MONG v letu 2011 kar 2042, od tega 1206 v enostanovanjskih zgradbah in 681 
v tri in večstanovanjskih zgradbah) in nedokončanih tržnih projektov. Primanjkuje tudi površin za 
gradnjo novih stanovanj različnih tipov. 
 
Namen ukrepa je povečati dostopnost stanovanj zlasti za mlade družine in ranljivejše skupine 
prebivalstva. Aktivnosti so usmerjene v aktivacijo obstoječega fonda stanovanj s spodbudami za 
oživitev oddaje in povečanje zasedenosti praznih stanovanj, aktivnosti za zamenjavo stanovanj, v 
katerih predvsem starejše osebe ne morejo več bivati, z ustreznejšimi.  
 
Preučijo in pilotno preskusijo se novi pristopi in modeli reševanja stanovanjske problematike 
(stanovanjske kooperative, sheme za mlade, sheme za starejše, stanovanjske skupnosti za mlade, 
medgeneracijski bivanjski centri, 'kadrovska' stanovanja idr.), v okviru možnosti se nadaljuje z 
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zagotavljanjem površin za stanovanjsko gradnjo in izgradnjo javnih stanovanj skladno z 
opredeljenim programom Stanovanjskega sklada MONG.  
 
Izvedba: 
Ukrep izvaja MONG skupaj s Stanovanjskim skladom mestne občine Nova Gorica ter v povezavi z 
ukrepi in spodbudami na nacionalni ravni, ki bodo predvidene v okviru OP EKP in Nacionalnega 
stanovanjskega programa 2015-2025 ter spodbudami Stanovanjskega sklada RS. 
 
Prednostne aktivnosti: 

• Razvoj ukrepov in spodbud za aktiviranje obstoječega stanovanjskega fonda (povečanje dostopa 
do informacij - platforma praznih stanovanj, finančne spodbude, novi mehanizmi) 

• Proučitev možnosti zagona pilotnega stanovanjskega projekta po sistemu stanovanjskih kooperativ 
oziroma podobnemu modelu participacije zainteresiranih mladih družin 

• Zagotavljanje površin za večstanovanjsko in individualno gradnjo 

7.3.5. Ukrep 3.5. Socialni programi in storitve za ranljive skupine 
 
Opis ukrepa:  
Gospodarska kriza in globalni izzivi družbe so pokazali tudi na večjo ranljivost nekaterih skupin 
prebivalstva (starejši, mladi brezposelni, brezdomci, družine z nizkimi prejemki, invalidi, idr.), ki so 
vse bolj izpostavljene tveganju revščine. MONG s pristojnimi institucijami in NVO že danes ponuja 
nabor storitev za ranljive skupine, ki jih bo potrebno kakovostno prilagoditi rastočim potrebam in 
novim izzivom v mestu. 
 
Namen ukrepa je izboljšati prostorske pogoje in dostopnost socialno varstvenih oz. skupnostnim 
programov za najbolj ranljive skupine prebivalcev ter skozi inovativna partnerstva javnega, 
zasebnega in civilnega sektorja izkoristiti potenciale za ustvarjanje delovnih mest v socialnem 
podjetništvu (razvoj skupnostnih storitev, povezovanje zdravstvenih in socialnih vsebin, ...).  
 
Vsebinsko se programi nanašajo predvsem na skrb za brezdomce (center, nastanitvene enote, 
delilnica toplih obrokov), zagotavljanje pomoči na domu, prostore za medgeneracijsko središče, 
nove oblike stanovanjskih skupin za osebe s težavami v duševnem zdravju, programe za mlade, 
preventivne programe. 
 
Izvedba: 
Ukrep izvaja MONG v sodelovanju s pristojnimi javnimi institucijami, nevladnimi organizacijami in 
drugimi organizacijami. Pobude in projekti se uskladijo tudi na regionalni ravni (pr. regionalni 
medgeneracijski center). Osrednjega pomena je učinkovit pretok informacij ter ustvarjanje sinergij 
med organizacijami, ki izvajajo posamezne programe ter zagotavljanje dostopnosti informacij za 
uporabnike. Ponudbo posameznih storitev je smiselno preučiti tudi z vidika čezmejnega izvajanja 
(npr. oskrba starejših). 
 
Prednostne aktivnosti: 

• Ureditev skupnostnega centra v mestnem središču 
• Projektna podpora akterjem pri razvoju programov in storitev za ranljive skupine 
• Mobilni socialni servisi  
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7.4. Prednostna usmeritev: UPRAVLJANJE URBANEGA RAZVOJA 
 
 
Izhodišča  
 
Z realizacijo TUS se bo postopoma razvil nov poslovni model načrtnega upravljanja razvoja mesta, 
ki bo bolj konkurenčen, razpoznaven in navdušujoč ter bo okrepil strateško pozicijo Nove Gorice v 
širšem prostoru.  
 
Proces preoblikovanja je strokovno, kadrovsko in finančno zahteven in kompleksen, zato se ga je 
potrebno lotiti z visoko stopnjo profesionalnosti in osredotočenosti. Upravljanje strategije 
obravnavamo kot horizontalno prednostno usmeritev z namenom zagotavljanja učinkovitosti, 
transparentnosti in uspešnosti realizacije ukrepov ter aktivnosti na posameznih strateških 
področjih in doseganja sinergij med njimi na ravni mesta kot celote.  
 
Cilji in pričakovani rezultati 
 
Cilj 4: Krepitev vloge Nove Gorice kot regionalnega in 4. mednarodnega središča 
 
Pričakovani rezultati 2023: 

• Učinkovito in uspešno delovanje Pisarne za prenovo kot osrednje točke za upravljanje in 
koordiniranje realizacije TUS.  

• Uspešno izvedeni prioritetni projekti s sredstvi iz virov TUS in drugih razvojnih sredstev. 
• Nova Gorica z večjo prepoznavnostjo in usklajenim trženjem mesta kot celote. 

 
Kazalniki 

Opis kazalnika/enota Enota Vir 
podatkov 

Izhodiščna 
vrednost 
2015 

Ciljna 
vrednost 2023 

Kazalnik vpliva     
Prebivalci, ki živijo v območju TUS Število SURS, 2014 19.744 ì 
Nova mednarodna podjetja s sedežem v NG Število  MONG  ì 
Kazalnik rezultata     
Realizacija TUS: % realiziranih ukrepov % MONG   
 
Ukrepi 
Ukrep 4.1: Koordinirano upravljanje procesa transformacije 
Ukrep 4.2: Trženje mesta 
 

7.4.1. Ukrep 4.1. Koordinirano upravljanje procesa transformacije 
 
Opis ukrepa:  
Namen ukrepa je zagotoviti profesionalno koordinirano upravljanje procesa transformacije mesta.  
Vzpostavi se ustrezno usposobljena strokovna ekipa sodelavcev, ki bo skrbela za dobro upravljanje 
TUS. Osrednji sklopi aktivnosti vključujejo: 
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a. Koordinacijo in vključevanje vseh ključnih deležnikov za zagotavljanje optimalnih in celovitih 
rešitev: 

• znotraj oddelkov in uprav MONG, skupne službe 
• usklajevanje z javnimi institucijami v mestu ter na regionalni in nacionalni ravni 
• usklajevanje aktivnosti v somestju Nova Gorica – Gorica – Šempeter 
• usklajevanje z občani in interesnimi skupinami 
• vključevanje v mednarodni prostor. 

 
b. Skrb za upoštevanje horizontalnih načel delovanja: 

• zagotavljanje načela trajnosti  
• upoštevanje enakih možnosti ter enakosti med spoloma 
• uveljavljanje koncepta pametnih rešitev, kjer je to primerno (smart city, smart living) 

 
c. Upravljanje portfelja prednostnih projektov in naložb: 

• priprava projektov in pridobivanje virov financiranja iz različnih virov 
• usklajevanje in spremljanje izvajanja projektov 
• zaključevanje projektov. 

 
Izvedba: 
Vzpostavljena bo Pisarna za prenovo, ki bo po delovala tudi na terenu – na posameznih območjih 
mesta, kjer bodo potekale najbolj kompleksne celostne naložbe. Delovanje Pisarne za prenovo se 
financira kot projekt TUS. 
 
Prednostne aktivnosti: 

• Vzpostavitev Pisarne za prenovo  
• Zagotovitev pogojev za operativno delovanje na ključnih lokacijah na terenu 

 

7.4.2. Ukrep 4.2. Trženje mesta 
 
Opis ukrepa:  
Pozicioniranje bodoče nove vloge in zgodbe mesta v širšem mednarodnem okolju je kritično 
področje, na katerega se mora mesto dobro pripraviti že v najzgodnejši fazi realizacije TUS.  
Namen ukrepa je v domačem in mednarodnem okolju pozicionirati Novo Gorico kot privlačno 
mesto z visoko kakovostjo bivanja in konkurenčnim poslovnim okoljem, ki bo sposobno v mesto 
postopoma privabiti nova podjetja in nove kadre. Osrednji cilj je, da se mesto predstavlja in trži kot 
celota z vsemi svojimi kvalitetami, vendar prilagojeno ciljnim javnostim. 
 
Izvedba:  
Ukrep se izvaja s podporo TUS, zanj je odgovorna MONG (Pisarna za prenovo). 
 
Prednostne aktivnosti: 

• Izdelava strategije/načrta komuniciranja in akcijskega plana 
• Razvoj komunikacijskih orodij in zagotavljanje ustreznega posodabljanja 
• Izvedba trženjskih aktivnosti. 
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7.5. Medsebojna povezanost prednostnih usmeritev in ukrepov za 
trajnostni urbani razvoj 

 
 
Notranja skladnost ukrepov TUS 
 
TUS Mestne občine Nova Gorica se osredotoča na upravičeno območje izvajanja TUS in hkrati 
upošteva širše vplivno območje. Mesto je namreč prostorsko in funkcijsko povezano v čezmejno 
somestje s Šempetrom in Gorico; primestna območja ter povezave s podeželskim zaledjem pa so 
prepoznane kot vitalnega pomena za sam razvoj mesta kot celote. 
 
Povezanost strateških področij – prednostnih usmeritev 
TUS namenja osrednje težišče strateškemu področju Gospodarsko prodorno in inovativno mesto, 
ki se vsebinsko in logično dopolnjuje s strateškima področjema Učinkovito mesto in Dinamična in 
življenjska skupnost. Uspešna gospodarska preobrazba lahko mestu zagotovi boljše pogoje in 
možnosti za kakovosten družbeni razvoj, sočasno pa so kakovost okolja in učinkovita raba virov ter 
kakovost življenja in bivanja v mestu odločujoči dejavniki za uspešno pozicioniranje mesta in 
privabljanje novih dejavnosti ter mladih talentov in družin v območje. Celota strateških področjih 
bo okrepila vlogo mesta Nova Gorica kot regionalnega in mednarodnega središča. 
 
Povezanost ukrepov 
Povezanost ukrepov obstaja tako znotraj posameznih strateških področij kot tudi med njimi. 
Ukrepi so zastavljeni na način, ki omogoča celovito izvedbo vsebinsko zaokroženih projektov oz. 
programov, hkrati pa se ukrepi med seboj ne podvajajo. Vsebinska povezanost in odvisnost je 
prikazana v preglednici 11. 
 
Prostorska skladnost in osredotočenost ukrepov na posamezne dele mesta 
 
V prostorskem pogledu se ukrepi izvajajo koncentrirano na nekaj območij mesta: 
 
Obmejni gospodarski pas med Solkanom in železnico je eno od kompleksnejših območij, kjer se 
danes na enem prostoru prepletajo različne funkcije (proizvodnja, logistika, transport, promet, 
stanovanjski objekti, trgovina, tehniška dediščina, rekreacijske poti) in hkrati je območje 
prepoznano kot vitalno območje povezovanja prebivalcev in podjetij z obeh strani meje. Za 
postopno revitalizacijo območja je velik interes pokazala tudi javnost. Na to območje se navezujejo 
zlasti naslednji ukrepi: 1.1, 1.3, 1.4, 2.3, 2.4, 3.1, 3.3, 3.5, 5.1 
 
Gospodarsko območje vzhodno od mesta (Meblo-Kromberk) je osrednja poslovna lokacija, ki 
se na vzhodnem robu mesta nadaljuje ob vzhodni mestni vpadnici do Kromberka. Znotraj 
območja gre za več gospodarskih con, med njimi so tudi močno degradirana območja bivših 
industrijskih sistemov Meblo in MIP. Po drugi strani so to edine površine, ki jih je na območju 
mesta mogoče aktivirati za proizvodno poslovne dejavnosti. Ta dolgoročen in zahteven proces se 
prednostno povezuje z naslednjimi ukrepi: 1.3, 1.1, 1.2, 2.1, 5.1 
 
Središče mesta s Kidričevo ulico in urbanimi soseskami (Cankarjevo ulico in ulico 
Gradnikove brigade) ter povezavami do osrednjih prometnic je območje, ki bo namenjeno 
predvsem pešcem in kolesarjem. Vzpostavitev mirnega območja s krepitvijo trajnostne mobilnosti 
je sočasno povezano z zagotavljanjem varnih kolesarskih in peš poti, oživljanjem javnih prostorov, 
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krepitvijo storitvenih dejavnosti in urejanjem ter socializacijski programi v soseskah. Povezani 
ukrepi: 2.3, 3.1, 3.2, 1.4, 3.3, 2.4., 2.2, 3.4 
 
Zeleni pas, ki obdaja mesto na njegovi zahodni strani z reko Sočo in na jugu z mestnim gozdom 
Panovec ter deloma na severu (območje zalednih voda) predstavlja pomembno rekreacijsko 
površino ter prostor za razvoj turistično-športnih dejavnosti. Povezani ukrepi: 1.4., 2.4. in 3.2. 
 
Območja subcentrov Kromberka, Rožne Doline, Pristave in Solkana so tesno funkcionalno in 
večina tudi prostorsko povezana z osrednjim mestnim središčem Nove Gorice. Kljub temu imajo 
primestna naselja vsako svojo identiteto in potrebe, ki so jih izrazile njihove krajevne skupnosti. 
Prometne, okoljske, turistične in socialne vsebine se obravnavajo celovito v okviru rešitev in 
ukrepov za celo mesto. Posebej izražene potrebe po javnih prostorih za druženje in povezovanje 
prebivalcev subcentrov pa so vključene v samostojen ukrep 3.1. Povezani ukrepi: 1.4., 2.1., 2.3., 2.4. 
in 3.2. 
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Tabela 11 Matrika notranje skladnosti in povezanost ukrepov TUS Nova Gorica 2020 

Strateško področje Gospodarsko prodorno in 
inovativno mesto 

Učinkovito mesto Dinamična življenjska skupnost Upravljanje 
strategije 

Ukrepi 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 5.1 5.2 
1.1 Profesionalno poslovno okolje 
za privabljanje novih investicij, 
zagon in rast  

               

1.2 HUB Goriške regije (RR – talenti 
–znanje) xx               

1.3 Revitalizacija degradiranih 
industrijskih območij xxx xx              

1.4 Turizem: uveljavitev, razvoj in 
organiziranje turistične destinacije xx x x             

2.1 Učinkovita energetska omrežja x xx xxx             

2.2 Celovite energetske prenove  x x x  x           

2.3 Sistem trajnostne mobilnosti  x xx x xxx x           

2.4 Prilagajanje podnebnim 
spremembam  x x xx x xx xxx xxx         

3.1 Urejanje vitalnih javnih 
mestnih prostorov  x x  xxx x x xxx x        

3.2 Rekreacijske in površine za 
prosti čas xx x x xx x x xxx xx x       

3.3 Urbana kultura in iniciative 
sosesk  xx xxx x xxx   xx xx xxx xx      

3.4 Stanovanja xx xxx xx  xx xxx xx x xx xxx xx     

3.5 Socialni programi x x xx    xx  xxx xxx xx xx    

5.1 Koordinirano upravljanje 
procesa transformacije  xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   

5.2 Komuniciranje in trženje mesta xxx xxx xxx xxx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx  

Legenda:  xxx - visoka povezanost med ukrepoma  xx – srednja povezanost med ukrepoma x – manjša povezanost 
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8. Usklajenost ukrepov z razvojnimi dokumenti države, regije in 
občine 

 

8.1. Usklajenost s sprejetimi razvojnimi dokumenti občine 
 
 
Tabela 12 Ocena skladnosti ukrepov / aktivnosti TUS Nova Gorica s sprejetimi razvojnimi dokumenti občine 

Ukrepi/ aktivnosti 
OPN 

LEK* Program 
kulture 

Strategija 
socialnega 

varstva 
1.1 Profesionalno poslovno okolje za 
privabljanje novih investicij, zagon in rast  XX O X X 

1.2 HUB Goriške regije (RR – talenti –znanje) XX O X O 

1.3 Revitalizacija degradiranih industrijskih 
območij XXX X X O 

1.4 Turizem: uveljavitev, razvoj in 
organiziranje turistične destinacije XX O XX O 

2.1 Učinkovita energetska omrežja XXXX XXX O O 

2.2 Celovite energetske prenove  XXX XXX X X 

2.3 Sistem trajnostne mobilnosti  XXX XXX O X 

2.4 Prilagajanje podnebnim spremembam  XX X O O 

3.1 Urejanje vitalnih javnih mestnih 
prostorov  XX O XX O 

3.2 Rekreacijske in površine za prosti čas XX O O O 

3.3 Urbana kultura in iniciative sosesk  XX O XXX XXX 

3.4 Stanovanja XX XX O XXX 

3.5 Socialni programi X O X XXX 

5.1 Koordinirano upravljanje procesa 
transformacije  X X X  

5.2 Komuniciranje in trženje mesta X X X  

Legenda: 
  xxx - visoka skladnost xx – srednja skladnost  x – manjša skladnost o - nevtralno 
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8.2. Usklajenost s sprejetimi razvojnimi usmeritvami regije 
 
Pregled skladnosti TUS z Regionalnim razvojnim programom Severne Primorske 
(Goriške razvojne regije) 2014 - 2020 
Trajnostna urbana strategija Mestne občine Nova Gorica 2014 – 2020 je v celoti usklajena z 
regionalnim razvojnim programom Severne Primorske za isto obdobje. RRP vključuje tri 
prioritete: 1 - Dvig konkurenčnosti, inovativnosti in zaposlitvenih možnosti, 2- Izboljšanje 
kakovosti življenja, 3- Trajnostni, okoljski, prostorski in infrastrukturni pogoji. Z ukrepom 3/U1 
Trajnostni prostorski razvoj regije, sodelovanje in povezovanje regije navzven regionalni 
program vključuje vsa področja podpore TUS. V spodnji preglednici so prikazane še 
neposredne povezave ukrepov TUS s prioritetami in ukrepi RRP, h katerim bo izvajanje TUS 
prispevalo.  
 
 RRP Severne Primorske 2014 -2020 (prioritete/ukrepi) 

TUS  
(prednostne usmeritve/ukrepi) 
 

Dvig konkurenčnosti, 
inovativnosti in 

zaposlitvenih 
možnosti 

Izboljšanje kakovosti 
življenja 

Trajnostni, okoljski, 
prostorski in 

infrastrukturni pogoji 

1. Gospodarsko prodorno in inovativno 
mesto    

1.1 Profesionalno poslovno okolje za 
privabljanje novih investicij, zagon in rast  1/U1  xxx   

1.2 HUB Goriške regije (RR – talenti –znanje) 1/U1  xxx   

1.3 Revitalizacija degradiranih industrijskih 
območij   3/U1  xxx 

1.4 Turizem: uveljavitev, razvoj in 
organiziranje turistične destinacije 1/U3  xxx   

2. Učinkovito mesto    

2.1 Učinkovita energetska omrežja   3/U3 xxx 

2.2 Celovite energetske prenove    3/U3 xxx 

2.3 Sistem trajnostne mobilnosti    3/U2 xxx 

2.4 Prilagajanje podnebnim spremembam    3/U1 xx 

3. Dinamična življenjska skupnost    
3.1 Urejanje vitalnih javnih mestnih 
prostorov    3/U1 xxx 

3.2 Rekreacijske in površine za prosti čas   3/U1 xxx 

3.3 Urbana kultura in iniciative sosesk    3/U1 xxx 

3.4 Stanovanja  2/U3 xxx  

3.5 Socialni programi  2/U1 xxx  

4. Upravljanje strategije    
5.1 Koordinirano upravljanje procesa 
transformacije     

5.2 Komuniciranje in trženje mesta 1/U1  xxx  3/U1 xxx 
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8.3. Usklajenost s sprejetimi razvojnimi dokumenti države in 
usmeritvami za spodbujanje trajnostnega urbanega razvoja 

 
Trajnostna urbana strategija Nova Gorica je vsebinsko skladna z naslednjimi ključnimi 
strateškimi razvojnimi dokumenti države: 
 
• Strategija prostorskega razvoja Slovenije, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, (Ur. l. 

RS, št. 76/2004) TUS Nova Gorica je skladen s SPRS , njenimi izhodišči , cilji in prioritetami, ki se 
nanašajo na urbani razvoj. Vizija in postavljeni cilji urbanega razvoja Nove Gorice temeljijo na 
trajnostnih načelih, integralnosti ukrepov, zagotavljanju mednarodne in regionalne 
konkurenčnosti mesta, kakovosti bivanja ter učinkoviti rabi omejenega mestnega prostora. 

 
Policentrični urbani sistem in regionalni prostorski razvoj: TUS temelji in udejanja 
prostorske koncepte zasnovane v Občinskem prostorskem načrtu in Urbanističnem 
načrtu. V tem smislu TUS spodbuja policentrični urbani sistem, saj poleg krepitve 
funkcij mestnega naselja Nova Gorica predlaga z ukrepi tudi krepitev in povezanost s 
primestnimi subcentri kot so Kromberk, Pristava, Rožna Dolina in Solkan. Poseben 
poudarek TUS namenja ne le razvoju regijskih funkcij mesta, ampak teži k 
uveljavljanju Nove Gorice kot 4. mednarodnega središča v Sloveniji. V ta namen se 
ukrepi TUS osredotočajo na oblikovanje ambicioznega okolja, ki bo odprto za 
globalno poslovanje in prijazno za življenje mladih ustvarjalnih ljudi in družin. 
Pomembno vlogo pri tem igrata Univerza Nova Gorica in Primorski tehnološki park 
kot jedri bodočega regionalnega HUB-a Goriška. Nova inovacijska in gospodarska 
dinamika Nove Gorice sta ključni za zagotavljanje dolgoročne zaposlitvene funkcije 
mesta in pozitivnih učinkov na razvoj regije. Posebno skrb TUS namenja trajnostni 
mobilnosti znotraj mesta in izboljšanju povezljivosti javnega prometa s somestjem, 
podeželjem, regijo (Bohinjska železniška proga) in tudi z mednarodnim omrežjem 
hitre železnice sosednje Italije. Na ta način Nova Gorica poskuša ponovno 
vzpostavljati mednarodne tokove in dinamiko znotraj svojega »naravnega« 
gravitacijskega zaledja. Po drugi strani bo mesto težilo k racionalni rabi prostora in 
naravnih virov skozi pristope k prestrukturiranju degradiranih območij ter prenovi 
stavbnega fonda v središču mesta.  
 
Vitalna in urejena mesta: Eden od štirih ključnih izzivov TUS-a je zagotavljanje 
dolgoročne demografske vitalnosti mesta, zato TUS v ospredje postavlja dvig 
ekonomske moči in privlačnosti mesta za podjetja, investicije in predvsem mlade 
družine. TUS uvaja ukrepe, ki omogočajo gospodarsko transformacijo, zmanjšujejo 
promet in porabo energije ter spodbujajo trajnostne prenove mestnih ulic in urbanih 
ambientov. Vse to bo povečalo urejenost in urbano živost mesta, primerljivo 
dinamičnim evropskim mestom. Prvič se načrtno odpira vprašanje celostne 
revitalizacije gospodarskega območja ob meji in železnici ter degradiranih 
industrijskih površin. 
 
Usklajen razvoj širših mestnih območij: Nova Gorica je prostorsko in funkcionalno 
povezana s Šempetrom, vse bolj pa tudi z italijansko Gorico, zato v TUS to območje 
obravnavamo kot čezmejno somestje. To je podkrepljeno tudi z nedavnim 
formaliziranjem te povezave v obliki EZTS. Nova Gorica želi v tem somestju prevzeti 
vodilno vlogo pri krepitvi ekonomske dinamike somestja. Somestje že danes 
povezujejo skupne infrastrukture in storitvene dejavnosti (npr. vodovod, javni 
potniški promet, ..), vse več je tudi delovnih migracij v obe smeri. Zaradi tega TUS v 
svojih ukrepih upošteva današnje funkcionalne povezave in pričakovan razvoj v 
prihodnje. Prednostna področja skupnega načrtovanja v okviru TUS so: zasnova 



  

Trajnostna urbana strategija Nova Gorica 2020, 2. osnutek , oktober 2015  77 

celostne prometne strategije, izvajanje mehkih ukrepov trajnostne mobilnosti – 
potniški promet, kolesarsko omrežje, urejanje turistično-rekreacijskega območja ob 
Soči, revitalizacija obmejnega gospodarskega pasu z železnico, povezave železniških 
omrežij, programi urbane kulture.  

• Slovenska strategija pametne specializacije, s4, Ljubljana, 10. 7. 2015 sprejeta na Vladi RS 
septembra 2015 se usmerja na tri prednostna področja: 
• Zdravo bivalno in delovno okolje,  
• Naravni in tradicionalni viri za prihodnost,  
• S(industrija).  

 
TUS je v precejšnji meri skladen z vsemi prednostnimi področji SPS. Zdravo in bivalno delovno 
okolje spodbuja razvoj pametnih mest in skupnosti. Inovativne rešitve se bodo s TUS uvajale 
zlasti na področju energetike in urbane mobilnosti, sicer pa je zagotavljanje pametnih rešitev 
in podpore IT razumljeno kot horizontalno načelo ukrepanja, kjer je to primerno.  
Z vzpostavitvijo inovativnega vozlišča Hub Goriške regije mesto prav tako spodbuja razvoj 
inovativnih rešitev in storitev, ki so skladne z vsemi prednostnimi področji SPS. SPS 
izpostavlja čezmejno povezovanje z okoliškimi regijami in komplementarno razvijanje 
zmogljivosti. TUS v tej usmeritvi izkazuje visoko stopnjo skladnosti, saj prednostno ustvarja 
pogoje in priložnosti za čezmejno sodelovanje neposredno s sosednjim mestom Gorico, 
preko razvojnih in raziskovalnih institucij ter podjetij pa tudi širše s Furlanijo Julijsko krajino.  
Naravni in tradicionalni viri za prihodnost, zlasti področje trajnostnega turizma in trajnostne 
pridelave hrane so v TUS podprti zlasti z razvojem trajnostnih oblik turizma (Soča, železnica) 
in povezovanja mesta s podeželjem (raznolikost hrane in kulinarike mediteranskega 
prostora). 
Področje S(industrija) podpira strateško povezovanje zasebnega sektorja za skupno 
nastopanje na trgu in povezovanje z raziskovalnimi organizacijami za razvoj novih produktov 
in storitev. Ukrepi TUS na eni strani podpirajo ustvarjanje prostorskih možnosti za razvoj 
novih dejavnosti, hkrati pa z zagotavljanjem kakovostnih bivalnih in delovnih razmer 
spodbujajo prihod novih dejavnosti v mesto. Področje zdravja in z zdravjem povezanih 
storitev je bilo posebej prepoznano kot perspektivno področje gospodarske preobrazbe in 
tako sledi prednostnim dejavnostim SPS. 
 
• Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji (sprejeta julija 2015) je kompleksen dokument, 

ki pokriva vsa področja prometa. Z vidika izvajanja TUS obstaja visoka skladnost zlasti na 
področjih, ki so povezana z razvojem javnega potniškega prometa in trajnostne mobilnosti 
(povezovanje prometnih podsistemov, izboljšanje možnosti za kolesarjenje in hojo, regionalni 
vidiki načrtovanja JPP, dostopnost, podpora spreminjanju potovalnih navad). 
 

Strategija kot poseben izziv regije izpostavlja dostopnost doline Soče do regionalnega 
središča Nove Gorice in osrednje Slovenije. 
TUS prispeva k splošnima ciljema strategije prometa Izboljšati mobilnost in dostopnost ter 
Zmanjšati okoljske obremenitve in posebnemu cilju 4 Izboljšanje organizacijske in operativne 
sestave prometnega sistema za zagotovitev njegove učinkovitosti in trajnosti, znotraj tega pa k 
zmanjševanju/ublažitvi vplivov na okolje (4d). V okviru ukrepov za razvoj mestnega omrežja bo 
prispevek TUS k strategiji prometa povezan zlasti z izvajanjem ukrepa Sistem trajnostne 
mobilnosti (kolesarske povezave, mirna območja, načrtovanje in prilagajanje JPP). 
Strategija prometa predvideva tudi ukrep 'izvedbe obvozne ceste, s katero se ustvari ustrezna 
pretočnost za daljinski in ciljno-izvorni promet v mestu. Prav tako se zagotovijo ustreznejše 
razmere v bivalnem okolju'. Z izvedbo ukrepa na državni ravni se bodo izboljšali pogoji za 
razvoj gospodarstva. 
 
Operativni program za izvajanje kohezijske politike v obdobju 2014-2020 - Usmeritve 
za spodbujanje trajnostnega urbanega razvoja v Sloveniji:  
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Celostni, participativni in trajnostni pristop k urbanemu razvoju so bili osnovni principi zasnove 
koncepta TUS Nova Gorica. Trajnostno načelo se v TUS konkretizira s pristopi k učinkoviti rabi prostora, 
energije in naravnih virov ter težnji po uravnoteženju danes prevladujoče monostrukturne (igralniške) 
gospodarske strukture. TUS Nova Gorica je tako celostni odziv na trenutno 'pasivno' situacijo v mestu, 
ki terja tako gospodarsko kot tudi socialno in okoljsko transformacijo na temelju notranjih potencialov 
mesta in zunanjih priložnosti, ki se kažejo v odprtosti v čezmejni in mednarodni prostor. V tem smislu 
TUS Nova Gorica sledi vsem štirim usmeritvam Operativnega programa. 
 
Usmeritev OP TUS Nova Gorica 
1. Povečanje 
privlačnosti mest 
in mestnih 
območij 

Gospodarsko prodorno in inovativno mesto je v TUS opredeljeno kot 
najpomembnejša strateška usmeritev, ki predvideva kombinacijo 
mehkih in investicijskih ukrepov, ki bodo podjetjem in investitorjem 
ponudili profesionalno lokalno poslovno okolje za globalno 
poslovanje. Skupaj z ukrepi, ki izboljšujejo učinkovitost prometnih in 
energetskih sistemov, povečujejo dostopnost do stanovanj ter 
spodbujajo oblikovanje »vesele« življenjske skupnosti, bo Nova Gorica 
(in somestje) dvignila privlačnost, predvsem za podjetja in mlade 
družine, ki so v fokusu TUS-a. Cilj mesta je postati 4. mednarodno 
središče v Sloveniji. 

2. Oživljanje 
mest in 
posameznih 
mestnih 
predelov 

TUS Nova Gorica se posebej osredotoča na postopno oživljanje 
nekaterih ključnih, a do sedaj morda zapostavljenih predelov mesta:  i) 
mestnega središča in bližnjih sosesk (družabnega življenja na odprtem 
javnem prostoru), ii) gospodarskega pasu ob meji in železnici 
(območje mešane rabe, a z izjemnim potencialom, da postane primer 
»pametnega mesta«), iii) degradiranih industrijskih območij. 

3. Krepitev 
gospodarskih, 
stanovanjskih in 
oskrbnih funkcij 
mesta 

TUS stremi k dolgoročnemu izboljšanju gospodarske moči ter 
vitalnosti Nove Gorice. Vitalnost mesta zagotavljajo mladi v kolikor 
imajo v mestu priložnost delati in bivati. Zato se TUS osredotoča na 
zagotavljanje i) poslovnega ekosistema, ki bo privlačen za podjetja in 
bo ustvarjal zaposlitvene priložnosti ter ii) izboljšanje dostopnosti do 
stanovanj za mlade družine. Skozi ukrepe »dinamične življenjske 
skupnosti« se krepijo tudi oskrbne funkcije, še zlasti kvartarne kot so 
kulturne in športno-rekreacijske dejavnosti ter socialni servisi.  

4. Ustvarjanje 
pogojev za 
trajnostno 
mobilnost; 
izboljšanje 
kvalitete okolja 
in bivanja v 
mestu 

Vsi štirje ukrepi znotraj prednostne usmeritve Učinkovito mesto 
prispevajo k izboljšanju pogojev za trajnostno mobilnost (Ukrep 2.2. 
Sistemi trajnostne mobilnosti) in kakovost bivanja v mestu (Ukrep 2.1. 
Učinkovita energetska omrežja, 2.2., Celovite energetske prenove, še 
posebej stanovanjskih območij in 2.4. Prilagajanje podnebnim 
spremembam – zelene površine). Na kvaliteto bivanja bodo vplivale 
tudi ureditve vitalnih javnih prostorov (Ukrep 3.1.) in površin za prosti 
čas in rekreacijo (Ukrep 3.2.) 
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8.4. Prednostne aktivnosti in območja izvajanja CTN ter njihov 
prispevek k ciljem Operativnega programa 

 
Prispevek posameznih ukrepov k specifičnim ciljem vsaj dveh prednostnih osi Operativnega 
programa evropske kohezijske politike 2014 – 2020 je opredeljen v spodnji tabeli. Vrsta 
aktivnosti oziroma pojasnilo prispevka je podano v zadnji koloni tabele. 
 
Tabela 13 Ocena prispevka ukrepov / aktivnosti TUS Nova Gorica k ciljem Operativnega programa 

Ukrepi/ aktivnosti 

Prispevek k ciljem OP Opomba/ aktivnost 

Energetska 
učinkovitost v 

gospodinjstvih 

Urbana 
mobilnost 

Učinkovita 
raba 

prostora 
1.1 Profesionalno poslovno 
okolje za privabljanje novih 
investicij, zagon in rast  

O O XX 
Promocija neizkoriščenih lokacij 

1.2 HUB Goriške regije (RR – 
talenti –znanje) O O X 

Močna vloga HUBa v revitalizaciji 
območja železnice po konceptu 
»pametnega mesta« 

1.3 Revitalizacija degradiranih 
industrijskih območij O X XXX V koncepte prenov se integrira 

sisteme urbane mobilnosti 
1.4 Turizem: uveljavitev, razvoj 
in organiziranje turistične 
destinacije O XX XX 

Turistični produkti aktivirajo 
neizkoriščeno dediščino in 
integrirajo ubrane sisteme 
mobilnosti 

2.1 Učinkovita energetska 
omrežja XXX O X 

Tako prenova javne razsvetljave 
kot daljinskega ogrevanja izkorišča 
obstoječe trase 

2.2 Celovite energetske prenove  

XXX X XXX 

Ob energetskih sanacijah se 
spodbuja celostno statično, 
funkcionalno in oblikovno 
prenovo 

2.3 Sistem trajnostne mobilnosti  
O XXX XX 

Zagotavlja se raba obstoječih tras, 
degradiranih in manj vrednih 
površin 

2.4 Prilagajanje podnebnim 
spremembam  

O X XXX 

V primeru urejanja zalednih voda 
se išče alternativne trajnostne 
rešitve. Urejanje zelenih površin v 
mestu se integrira v sisteme 
urbane mobilnosti. 

3.1 Urejanje vitalnih javnih 
mestnih prostorov  O X XXX 

Za druženje se uredi premalo 
izkoriščene javne prostore in 
objekte ter se jih naveže na 
sisteme urbane mobilnosti. 

3.2 Rekreacijske in površine za 
prosti čas O XX XX 

Prenove obstoječih površin , ki so 
povezane v sisteme urbane 
mobilnosti. 

3.3 Urbana kultura in iniciative 
sosesk  O X XX 

Aktivira se premalo izkoriščene 
urbane ambiente z vsebinami ter 
se jih naveže na sisteme urbane 
mobilnosti. 

3.4 Stanovanja 
XX X XXX 

Prednost se daje alternativnim 
rešitvam boljše izrabe praznega 
stavbnega fonda. 

3.5 Socialni programi 
O X XX 

Prednost izrabi neizkoriščenemu 
stavbnemu fondu in dostopnosti z 
javnimi prevoznimi sredstvi. 

5.1 Koordinirano upravljanje 
procesa transformacije  X XXX XXX Upravljanje skozi informiranje in 

delovanje spodbuja vse 3 cilje. 
5.2 Komuniciranje in trženje 
mesta X X X 

Promocija URE, rabe DUO in 
sistemov urbane mobilnosti skozi 
trženjsko – komunikacijske 
aktivnosti TUS. 

Legenda: 
  xxx - visok prispevek xx – srednji prispevek x – manjši prispevek o – nevtralno 
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9. 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, ki je pod vodstvom župana skrbel za spremljanje in 
usmerjanje priprave TUS. 
 
Strateški svet sestavljajo predstavniki strokovne in politične javnosti in vključuje 17  članov. 
 
Projektna skupina je pripravila načrt in časovnico procesa priprave TUS s posebnim 
poudarkom na vključevanju tako splošne kot zainteresiranih javnosti.  
 
Vključevanje javnosti je potekalo na več načinov, prilagojeno procesu priprave TUS in 
ciljnim skupinam: 
 

• Obveščanje preko spletne strani MONG 
• Izvedba novinarske konference in priprava obvestil za medije 
• Zbiranje mnenj in predlogov občanov in organizacij preko e-naslova projektna.pisarna@nova-

gorica.si 
• Tematske fokusne skupine in razvojne delavnice po tematskih področjih 
• Delavnice strateškega sveta 
• Poletni dogodki z meščani v okviru programa Stopimo skupaj 
• Intervjuji in sestanki s strokovnjaki in organizacijami po posameznih področjih. 

 
Tabela 14 Pregled glavnih dogodkov in aktivnosti  

Datum Dogodek Opis Št. 
udeležencev 

Strateška skupina 
8. 6. 2015 Uvodna delavnica 

strateške skupine 
Dopolnitev SWOT in opredelitev ključnih izzivov 
Identiteta in izhodišča vizije in ciljev ter prednostnih 
usmeritev 

xx 

8. 7. 2015 Druga delavnica Obravnava predloga strateškega okvira TUS in poglobitev 
razumevanja posameznih problematik 

xx 

17. 8. 2015 Tretja delavnica Poglobitev razumevanja razvojnega izziva gospodarske 
preobrazbe in aktiviranja neizkoriščenega prostora, potrditev 
koncepta strategije in ukrepov ter opredelitev strateških 
projektov  

xx 

 Četrta delavnica Obravnava strateškega dokumenta  
Fokusne skupine in razvojne delavnice 

9. 6. 2015 Fokusna skupina 
Energetika 

Ugotavljanje stanja in potreb na področju energetske 
sanacije javnih stavb, oskrbe s toplo vodo, javne razsvetljave, 
trajnostne mobilnosti 

xx 

9. 6. 2015 Fokusna skupina 
Somestje 

Opredelitev ključnih izzivov in potreb vezanih na trajnostno 
mobilnost, socialni razvoj, okolje in prostor 

xx 

9. 6. 2015 Mladi – razvojna 
delavnica 

Opredelitev ključnih izzivov mladih v MONG, želenih 
sprememb in pristopov reševanja 

xx 

10. 6. 2015 DUO – Območje ob 
železnici – razvojna 
delavnica 

Prostorska vloga območja ob meji in železnici danes in ključni 
izzivi 
Oblikovanje prostorskih in programskih vizij območja ter 
spremljajočih infrastrukturnih potreb 

xx 

10. 6. 2015 Urbane soseske – 
razvojna delavnica 

Ugotavljanje stanja in ključnih potreb mestnih sosesk 
Opredelitev želenih sprememb na področju prometa, 
urejanja zelenih površin, socialnega razvoja in energetske 
učinkovitosti  

xx 
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Poletni dogodki v mestu 

6. 7. 2015 Okrogla miza o 
trajnostnem razvoju 

Občani so v juliju sodelovali na okrogli mizi pred kulturnim 
domom, kjer so z županom in sodelavci občine spregovorili o 
TUS in priložnostih za ustvarjanja zelenega mesta. 

xx 

 
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  __ (v pripravi) 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 aktivno vključili tudi s konkretnimi predlogi, ki so jih pošiljali 
po elektronski pošti. Skupno je prispelo __  (v pripravi)pobud, ki jih je projektna skupina 
obravnavala in kjer primerno, tudi upoštevala pri zasnovi vsebin ukrepov. 
 
Oktobra 2015 je bil pripravljen osnutek TUS, ki ga je pred posredovanjem na ministrstvo 
obravnaval strateški svet, dokument pa je bil tudi javno objavljen na spletni strani MONG. 
 
Sodelujoči pri pripravi strategije in najširša javnost bodo povabljeni na javno predstavitev, ki 
bo izvedena pred sprejemom TUS na Mestnem svetu. 
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10. Okvir za izvajanje, komuniciranje in spremljanje izvajanja  

10.1. Vključevanje javnosti in sodelovanje z občani v fazi izvedbe  
 
Trajnostna urbana strategija mesta Nova Gorica je zasnovana kompleksno in zahteva 
profesionalen pristop k izvajanju. Preobrazba mesta temelji ne le na nekaterih zahtevnejših 
infrastrukturnih izzivih, temveč predvsem tudi na aktivni vključenosti meščanov v 
načrtovanje, realizacijo in tudi spremljanje rezultatov posameznih ukrepov in konkretnih 
projektov. 
 
MONG bo v ta namen vzpostavila Pisarno za urbano prenovo, ki bo skrbela za koordinacijo in 
dobro upravljanje izvajanja TUS. Tudi v prihodnje bo velik poudarek namenjen 
pravočasnemu in transparentnemu obveščanju različnih ciljnih skupin javnosti, od deležnikov 
projektov, koristnikov, strokovne javnosti in najširše javnosti. 
 
Ključni nameni komuniciranja so: 

• Krepitev ozaveščenosti prebivalcev in širše javnosti o viziji mesta, grajenje identitete ter 
motiviranje skupnosti za aktivno vključevanje v njegov razvoj – OZVEŠČANJE IN MOTIVIRANJE 

• Povečati obveščenost in vključenost deležnikov v izvajanje naložb v mestu – AKTIVNA 
UDELEŽBA 

• prepoznavanje priložnosti in povezovanje za povečanje prepoznavnosti v širšem prostoru –
POZICIONIRANJE 

 
Za izvedbo vsebinsko in časovno usklajenih dejavnosti komuniciranja z javnostmi bo 
pripravljen načrt komuniciranja, v spodnji preglednici predstavljamo okvire. Tekom izvajanja 
TUS bodo vzpostavljena oz. nadgrajena orodja komuniciranja, pri čemer bodo v večji meri 
izkoriščene tudi IKT možnosti. 
 
Namen Ciljna skupina Cilji komuniciranja in vključevanja Informacijski kanali/ 
Ozaveščanje 
in motiviranje 
 

Splošna javnost, prebivalci 
mesta, podjetja, 
organizacije, NVO 

Ustvarjati prepoznavnost vizije, 
ciljev in ukrepov TUS 
Spodbujati aktivno vključevanje v 
razvojne pobude 
 

Spletna stran MONG 
Lokalni mediji 
Javne razprave, dogodki, 
delavnice 
Družbena omrežja 
Forumi, kampanje 

Aktivna 
udeležba pri 
izvajanju TUS 

Javni zavodi, institucije Sodelovanje in povezovanje 
potencialov za pripravo in izvedbo 
ključnih projektov 

Delovne skupine 
 

Prebivalci sosesk, somestja Vključevanje v načrtovanje 
projektov in kasnejšo uporabo novih 
urejenih površin, storitev,... 

Lokalni mediji 
Delavnice, srečanja 
Spletna stran 
Aktivnosti Pisarne za 
prenovo 

Mladi in druge ciljne 
skupine 

Spodbujanje aktivne vključenosti v 
razvoj novih storitev in koriščenje 
urejenih prostorov in površin 

Družbena omrežja 
Kampanje 
Dogodki, Forumi 

Podjetja Vključevanje v aktiviranje površin, 
razvoj produktov, partnerstev 

Aktivnosti Pisarne za 
prenovo 
Poslovni dogodki 

Mestni svet Redno letno obveščanje o napredku 
izvajanja TUS 

Seje mestnega sveta 
 

Strateški svet TUS Nadaljnje usmerjanje pri izvajanju 
TUS 

Sestanki in delavnice 
Poslovni dogodki in 
forumi 

Pozicioniranje Strateški partnerji na 
regionalni, nacionalni in 

Krepitev prepoznavnosti Nove 
Gorice kot mesta poslovnih 

Ciljane akcije 
Spletne strani 
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Namen Ciljna skupina Cilji komuniciranja in vključevanja Informacijski kanali/ 
mednarodni ravni priložnosti in kakovostnega življenja 

Razvoj strateških partnerstev 
Poslovni dogodki in 
srečanja 
EGTC 

 
V prvi fazi po sprejemu TUS bo največji poudarek dan ozaveščanju in motiviranju lokalnega 
okolja. Med ključnimi nalogami so širjenje in sprejemanje vizije mesta, motiviranje najširše 
javnosti za sodelovanje v projektih, krepitev participacije na vseh področjih izvajanja TUS.  
 
V nadaljevanju bodo aktivnosti podpirale izvajanje projektnih vsebin, ki so vezane na 
posebne ciljne skupine in za katere bo potrebno prilagajati pristope in načine dela. 
Izpostavljamo nekatere:  

• Revitalizacija degradiranih območij (razvoj območja ob železnici in IC – usklajevanje različnih 
deležnikov pri zasnovi rešitev, načrtovanju in realizaciji novih poslovnih modelov 

• Urejanje večnamenskih površin za druženje in prosti čas ter ukrepi trajnostne mobilnosti - 
aktivno vključevanje prebivalcev in uporabnikov pri načrtovanju, uporabi in upravljanju novih 
površin 

• HUB goriške regije – spodbujanje mladih talentov, povezovanje podjetij in institucij znanja ter 
RR 

 
Sočasno bodo potekale tudi komunikacijske aktivnosti za podporo uveljavljanju in 
pozicioniranju mesta v regiji ter čezmejnem prostoru. 
 

10.2. Okvir za izvajanje in spremljanje 

10.2.1. Organizacijski okvir 
 
Pravne podlage in mehanizem izvajanja TUS 
 
Pravna podlaga: Evropsko pravno podlago za izvajanje TUS predstavlja 7. člen Uredbe (EU) 
št. 1301/2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja 
»Naložbe za rast in delovna mesta«. Partnerski sporazum in Operativni program Evropske 
kohezijske politike 2014-2020 kot upravičena območja trajnostnega urbanega razvoja 
opredeljuje 'mestna naselja in naselja mestnih območij v mestnih občinah'. 
 
Mehanizem CTN: Izvajanje trajnostnih urbanih strategij s podporo sredstev ESRR se bo 
izvajalo preko mehanizma Celostnih trajnostnih naložb (CTN). Odgovornost za izvajanje CTN 
prevzame lokalni organ, odgovoren za izvajanje TUS. MONG bo za izvajanje TUS vzpostavila 
ustrezno izvedbeno strukturo znotraj mestne uprave. 
 
Izvedbeni načrt: Za izvajanje mehanizma CTN bo pripravljen izvedbeni načrt, v katerem 
bodo opredeljeni prednostni projekti, njihovo stopnjo pripravljenosti in vire financiranja. 
 
Sprejem TUS: Mnenje k TUS poda ministrstvo, pristojno za urejanje prostora, TUS pa sprejme 
Mestni svet občine Nova Gorica.  
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Organiziranje za izvajanje in spremljanje izvajanja TUS 
 
Odgovornost za izvajanje TUS: za izvajanje TUS odgovarja župan, ki lahko pooblasti 
ustrezno osebo. Vodja izvajanja je odgovoren za pripravo izvedbenega načrta in NRP-jev, 
tekoče spremljanje in pripravo letnih poročil o izvajanju TUS ter poročanje mestnemu svetu 
in pristojnemu ministrstvu. 
 
Operativno izvajanje: za izvajanje TUS na operativni ravni vodji izvajanja pomaga 
koordinator TUS. V operativno izvajanje se namreč vključuje celotna mestna uprava in javni 
zavodi ter službe mestne občine.  
 
Glavne naloge vključujejo: 

• pripravo vseh sistemskih podlag za izvajanje mehanizma CTN,  
• operativno pripravo izvedbenega načrta TUS,  
• vzpostavitev sistema spremljanja in poročanja o izvajanju TUS – sistem kazalnikov, sistem 

zajemanja podatkov, analize podatkov in pripravo poročil, 
• koordinacijo med vodji posameznih področij in projektov, 
• zagotavljanje drugih virov financiranja ukrepov TUS izven sredstev za trajnostni urbani razvoj, 
• koordinacijo pisarn za prenovo, vzpostavljenih za posamezna območja, 
• koordinacijo s pristojnim ministrstvom za urbani razvoj in kohezijsko politiko in razvojno 

agencijo. 
 
Vodenje projektov: vodenje projektov prevzemajo vodje projektov iz oddelkov mestne 
uprave na zadevnih področjih. Vodenje se lahko prenese tudi na javni zavod ali drugo javno 
podjetje. 
 
Pisarne za prenovo: pisarna za prenovo bo v okviru izvajanja TUS vzpostavljena kot projekt 
in bo prevzela najbolj kompleksne projekte, kjer bo vključenih večje število deležnikov z 
različnimi interesi in kompleksnejšimi prostorskimi, okoljskimi, gospodarskimi ali drugimi 
izzivi. Zaradi zahtevnosti je pričakovati tudi več časa potrebnega za usklajevanje in podporo 
tem procesom. Primeri zahtevnejših projektov vključujejo območje ob železnici, Kidričevo 
ulico, ipd. 

 
Umeščanje projektov v NRP in ekonomska merila za odločanje o izvedbi posameznega 
projekta: TUS z izvedbenim načrtom je podlaga za vsakokratno umeščanje projektov v 
vsakokratni Načrt razvojnih programov (NRP) in proračun MONG. Za umeščanje projektov v 
NRP je odgovoren vodja projekta oz. programa. V skladu z načeli upravljanja javnih financ se 
pred vsakokratno odločitvijo za izvedbo projekta oziroma njegovo umestitev v NRP preveriti 
dejansko stopnjo pripravljenosti in izvedljivosti projekta v predvidenem časovnem okviru ter 
vpliv projekta na doseganje razvojnih ciljev TUS. 
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Slika 14 Organizacijski okvir za izvajanje strategije 

Ministrstvo pristojno 
za urejanje prostora 

MONG 
Župan 

Koordinator TUS 

Deležniki TUS 

Vodje 
projektov Pisarna za prenovo 

Projekti  

Mestni svet občine 
NG 

Projekti  Projekti  

 
 
Spremljanje izvajanja in vrednotenje 
 
Spremljanje: Vzpostavitev sistema spremljanja izvajanja TUS je del nalog koordinatorja TUS. 
V podporo spremljanju bo potrebno zagotoviti primeren informacijski sistem. 
 
Spremljanje omogoča ugotavljanje napredka pri doseganju ciljev TUS, ugotavljanja odmikov 
in po potrebi tudi ustrezno prilagajanje oz. novelacijo strategije.  
 
Viri podatkov za izbrane kazalnike na ravni TUS bodo zagotovljeni iz več virov: 

• na osnovi spremljanja izvajanja posameznih projektov in v projektih opredeljenih učinkov 
• razpoložljivih statističnih podatkov na ravni občin, naselij, itd. 
• okoljskih in prostorskih podatkov 
• izvajanje lastnih analiz in raziskav 
• itd. 

 
Spremljanje vključuje: 

• tekoče spremljanje izvajanja, za katerega je zadolžen vodja izvajanja 
• letno spremljanje, ki ga opravi Mestni svet občine Nova Gorica ali drug organ, ki mu je 

zaupano letno spremljanje TUS 
• večletno spremljanje po obdobjih, ki je podlaga za novelacijo strategije – spremljanje izvede 

Mestni svet. 
 
Vrednotenje: Po potrebi se lahko ob ugotovljenih večjih odmikih spremljanje dopolni tudi z 
izvedbo specifičnih vrednotenj, ki pripomorejo k opredelitvi potrebnih ukrepanj ali 
spremembi ciljev oz. ciljnih vrednosti TUS. Z vrednotenjem lahko ocenimo, v kolikšni meri po 
preteku določenega obdobja TUS še ustreza in naslavlja prave potrebe, oceni se uspešnost 
doseganja ciljev TUS, učinkovitost porabljenih virov glede na dosežene rezultate, pričakovana 
trajnost in vplivi strategije. Vrednotenje se smiselno izvede med obdobjem izvajanja oz. pred 
pripravo novelacije ob izteku obdobja TUS.  
 
Med specifičnimi temami oz. evalvacijskimi vprašanji je smiselno ovrednotiti, v kolikšni meri 
so izvedeni ukrepi TUS prispevali h krepitvi vključenosti lokalnega okolja v izvedbo strategije, 
izboljšanju socialne povezanosti sosesk, vključenosti mladih, ipd.  
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10.2.2. Finančni okvir 
 
Za izvedbo prednostnih projektov in ukrepov TUS je ocenjena vrednost 21 mio EUR. Finančni 
okvir vključuje novo zastavljene aktivnosti, ki ne predstavljajo brez rednega tekočega 
financiranja. 
Za realizacijo bodo viri zagotovljeni iz: 

• lastnih sredstev MONG 
• sredstev sofinanciranja iz virov EU, nacionalnih virov in drugih programov 
• zasebnih sredstev vlagateljev. 

 

10.2.3. Analiza tveganj 
 
Uspešno in učinkovito izvajanje TUS je v daljšem časovnem obdobju je izpostavljeno 
različnim notranjim in zunanjim tveganjem.  
 
Dejavniki tveganja temeljijo na predvidevanjih objektivnih tveganj, na katere v času 
načrtovanja TUS Mestna občina ne more vplivati. Posamezne dejavnike tveganja smo ocenili 
glede na možnost pojavljanja po naslednji metodologiji: 
 
− ocena verjetnosti dogodka (VD) v razponu od 1 (najnižja) do 5 (najvišja), 
− ocena posledic (OP) v razponu od 1 (najnižja) do 5 (najvišja), 
− skupna ocena tveganja oz. skupna ocena kritičnega dejavnika uspeh: SOT = VD x OP. 
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Tveganja Ukrepi za zmanjšanje tveganja VD OP SOT 
Notranji dejavniki     
Zmanjšanje sredstev za razvoj v 
proračunu mestne občine  

è Optimiziranje proračuna 
è Zmanjšanje tekoče porabe 
è Iskanje dodatnih virov ali razvoj alternativnih 

modelov financiranja  
è Spremembe TUS oz. podaljšanje roka za 

izvedbo 

4 5 20 

Nizka motiviranost zaposlenih v 
mestni upravi in javnih zavodih in 
podjetjih, ki izvajajo TUS 

è Načrtno ozaveščanje in promocija pomena TUS 
è Usposabljanje zaposlenih za projektno delo in 

medorganizacijsko sodelovanje 
è Formalne zahteve prek sklepov svetov in 

upravnih odborov 

2 4 8 

Nizka stopnja vključenosti 
prebivalcev v izvajanje aktivnosti 
TUS 
Slabo poznavanje vizije in ciljev TUS 
ali prevelika pričakovanja 

è Načrtno ozaveščanje in promocija vizije in 
ciljev TUS 

è Krepitev participacije pri načrtovanju in 
izvajanju projektov 

è Vključevanje mladih v promocijo TUS 
è Sprotno obveščanje o napredku 

3 3 9 

Spreminjanje razvojnih prioritet s 
strani vodstva  

è Tesno sodelovanje mestnih svetnikov v 
procesu priprave, sprejemanja in izvajanja TUS 

2 3 6 

Zunanji dejavniki     
Zamude pri izvajanju nove finančne 
perspektive 2014-2020 zaradi 
novosti izvajanja mehanizma CTN 

è Aktivno sodelovanje MOK z ministrstvi in 
upravljavskimi telesi EU skladov 

è Pravočasna vzpostavitev notranjih struktur in 
procesov 

è Izkoristiti pripravljalno obdobje za boljšo 
predpripravo projektov 

3 1 3 

Večje spremembe zakonodaje na 
področjih TUS (okolje, izpusti CO2, 
javni promet, energetika, skrb za 
starejše) z zaostritvijo pogojev in 
dodatno finančno obremenitvijo 

è Tekoče spremlja spremembe predpisov in se 
aktivno vključuje v procese sprememb 

è Pravočasna vgraditev zakonodajnih sprememb 
v sektorske programe, dokumente in finančne 
načrte 

 

2 4 8 

Skupaj 54/150 
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Okrajšave 
 

AJPES Agencija za javnofinančne prihodke in evidence Slovenije 
CSD Center za socialno delo 
CTN Celostna teritorialna naložba 
ELKO Ekstra lahko kurilno olje 
EZTS Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje 
GOLEA Goriška lokalna energetska agencija nova Gorica 
HUB stičišče 
JPP Javni potniški promet 
LAS Lokalna akcijska skupina 
LEK Lokalni energetski koncept 
MONG Mestna občina Nova Gorica 
MSP Mala in srednje velika podjetja 
OP EKP Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014 - 2020 
OVE/SPTE Obnovljivi viri energije 
P&R Parkirišča po sistemu »parkiraj in odpelji« 
RR Raziskave in razvoj 
RRA Regionalna razvojna agencija 
RRP Regionalni razvojni program 
SPRS Strategija prostorskega razvoja Slovenije  
SURS Statistični urad Republike Slovenije 
TUS Trajnostna urbana strategija 
VIRS Visokošolsko in raziskovalno središča Primorske 

 


