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

S K L E P 
 
 
 
 

1.  
 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica sprejme sklep o začetku priprave Trajnostne 
urbane strategije za upravičeno območje Mestne občine Nova Gorica za obdobje 2015 – 
2020 (TUS MONG 2015 - 2020). 
 

2.  
 
Za pripravo TUS MONG 2015 - 2020 župan Mestne občine Nova Gorica s sklepom 
imenuje projektno (delavno) in posvetovalno skupino (strateški svet) za spremljanje in 
usmerjanje priprave TUS MONG 2015 – 2020. 
 

3.  
 
Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 
 
 
Številka: 331-45/2014 
Nova Gorica,  
         Matej Arčon 
             ŽUPAN 
 



 

 

 
Številka: 350-6/2014-4 
Nova Gorica, 18. junija 2014 
 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 
 

NAČRT PRIPRAVE TRAJNOSTNE URBANE STRATEGIJE MESTNE OBČINE NOVA 
GORICA ZA OBDOBJE 2015 - 2020 

 
 
 
1. Razlogi za pripravo Trajnostne urbane strategije Mestne občine Nova Gorica 
2015–2020 
 
Evropska unija  načrtuje  izvajanje evropske kohezijske politike programskega obdobja z 
osredotočenostjo na 11 tematskih ciljev1, ki se navezujejo na strategijo EU 2020 za 
pametno, trajnostno in vključujočo rast. 
Slovenija bo 6. tematski cilj »Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov« med 
drugim dosegla z izvajanjem prednostne naložbe  »Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, 
oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji na 
katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za 
zmanjšanje hrupa«. Z ukrepi prednostne naložbe bo Slovenija spodbujala dvig kakovosti 
življenja, konkurenčnosti urbanih središč in njihovega zaledja, razvoj kreativnih industrij, 
ohranjanje kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture ter povečevala privlačnost 
urbanih središč kot turističnih destinacij. 
Trajnostni urbani razvoj temelji na principu notranjega razvoja urbanih območij in dobrega 
funkcionalnega povezovanja z drugimi mesti ter okolico. Mesta imajo v gospodarstvu 
pomembno vlogo, kot središča povezav, inovacij, ustvarjalnosti in storitev.  
Trajnostni razvoj urbanih območij bo v Sloveniji podprt skozi instrument celostnih 
teritorialni naložb (CTN). V okviru tega instrumenta bo mogoče izvajati integralne projekte 
urbanega razvoja in celovite urbane prenove, ki povezujejo aktivnosti za izboljšanje 
kvalitete bivalnega okolja in varnosti življenja v mestih, energetsko učinkovitost, 
trajnostno mobilnost in dostopnost, razvoj kreativnih industrij, razvoj podjetništva in 
socialno vključenost. Poudarek bo na celostnih naložbah, ki smiselno povezujejo in 
rešujejo hkrati več vprašanj na določenem območju. Prednost bodo imele naložbe, ki 
neposredno prispevajo k novim delovnim mestom in izboljšanju bivalnega okolja. CTN v 
trajnostni urbani razvoj povezujejo prednostne naložbe predvsem tematskih ciljev 4 in 6. 
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1. Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij, 

2. Povečanje dostopnosti do informacijsko komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti, 
3. Povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij ter kmetijskega sektorja,  

4. Podpora prehodu na nizko-ogljično gospodarstvo v vseh sektorjih, 

5. Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj, 
6. Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov, 

7. Spodbujanje trajnostnega prometa in odprava ozkih grl v ključnih omrežnih infrastrukturah, 

8. Spodbujanje zaposlovanja in mobilnosti delovne sile, 
9. Spodbujanje socialnega vključevanja in boja proti revščini, 

10. Vlaganje v spretnosti, izobraževanje ter vse-življenjsko učenje, 

11. Izboljšanje institucionalnih zmogljivosti in učinkovita javna uprava. 

 



 

Slovenija za izvajanje trajnostnega razvoja urbanih območij in celovitim ukrepom preko 
prednostne naložbe okvirno namenja 6,2% sredstev ESRR (107 mio EUR). Višina 
sredstev iz ESS za podporo celovitim ukrepom ni opredeljena. 
Predpogoj za izvajanje celovitih ukrepov za trajnostni razvoj urbanih območij je 
pripravljena strategija trajnostnega urbanega razvoja, ki jo pripravi določeno 
urbano območje. 
S pripravo in nato izvajanjem trajnostne strategije urbanega razvoja upravičenega 
(mestnega) območja mestne občine Nova Gorica želimo izboljšati konkurenčno vlogo 
mesta  v gospodarskem razvoju, kar pa zahteva kvalitetno in privlačno delavno in bivalno 
okolje, ki je kot lokacija dobro vključena v prometne tokove, ima visoko dostopnost do 
storitev, je prilagojeno potrebam sodobnega utripa in upošteva zunanje dejavnike.  
Mestna občina na podlagi 3. točke 1. odstavka 7. člena Statuta omogoča pogoje za 
gospodarski razvoj tako, da, med drugim, sprejema prostorske akte, ki omogočajo in 
pospešujejo razvoj vseh dejavnosti gospodarstva v občini. Na podlagi 1. alineje 2. 
odstavka 19. člena Statuta plane razvoja občine sprejema Mestni svet. 
 

 
2. Namen priprave trajnostne urbane strategije 
 
Uredba o Evropskem skladu za regionalni razvoj v 7. členu določa, da se trajnostni urbani 
razvoj izbranega urbanega območja lahko financira le na podlagi sprejete celovite 
strategije. Projekti, ki jih za financiranje iz evropskih sredstev izbere urbano območje 
morajo izhajati iz strategije. Izkazovati morajo celovitost, kar pomeni, da morajo v 
strategiji identificirane probleme obravnavati na povezan način in izvajati cilje najmanj 
dveh prednostnih osi iz Operativnega programa kohezijske politike. Lahko se nanašajo 
na del mesta ali na celotno (mestno) urbano območje. 
Mestna občina je pristojna za pripravo in sprejem strategije ter izbor projektov. Strategijo 
potrdi ministrstvo pristojno za urbani razvoj in organ upravljanja. 
  
 
3. Predvideno upravičeno območje 
 
3.1 Izhodišča za izbor urbanih območij so:  

 pogoji in namen Uredbe o ESRR in pogoji, ki jih je postavila EK v pogajanjih s 
Slovenijo;  

 veljavna SPRS (klasifikacija naselij);  

 specifika slovenskega prostora in mest;  

 specifična problematika teritorija iz vidika izvajanja obveznosti EU (kakovost zraka 
– PM10);  

 analiza razvojnih virov za modeliranje funkcionalnih regij (dodatni kriteriji: 
gravitacija, funkcije).  

 
Do izvajanja CTN za trajnostni urbani razvoj je upravičeno urbano območje, ki je:  

 definirano v SPRS kot središče mednarodnega pomena;  

 definirano v SPRS kot središče enega od 5-tih širših mestnih območjih  

 definirano v SPRS kot središče nacionalnega pomena in hkrati evidentirano kot 
območje s problematiko kakovosti zraka (PM 10) ali s št. preb. nad 20.000 na 
naselje.  

 
Trajnostna urbana strategija bo pripravljena za območje mestnih naselij na 
območju Mestne občine Nova Gorica oziroma skladno z umeritvami Ministrstva za 
infrastrukturo in prostor. 
 
3.2 Prikaz urbanega območja 



 

 

 

 

 
Aktivnosti iz 7. člena Uredbe o ESRR se izvajajo v urbanih območjih, zato se v ta namen 
opredeli meje le-tega. 
Urbano območje za izvajaje celovitih urbanih projektov je mestno naselje, v katerem je 
sedež mestne občine na ravni naselja. 
Glede na dejstvo, da je za MONG za reševanje izzivov relevantno širše območje, se v 
urbano območje vključijo tudi druga mestna naselja znotraj območja mestne občine, ki so 
z mestom funkcionalno povezana in je to pomembno za celovito reševanje izpostavljenih 
izzivov. 
Obravnavano območje se prikaže na karti v merilu 1:50.000. Osnovna enota za prikaz 
urbanega območja so naselja po RPE (register prostorskih enot). 
 
 
4. Metodologija priprave, postopek in vsebina trajnostne urbane strategije 
  
4.1 Metodologija 
 
Priprava strategij lokalnih skupnosti ni zakonsko predpisana, zato bomo pri pripravi 
trajnostne urbane strategije metodološko smiselno sledili navodilu o minimalni obvezni 
vsebini in metodologiji priprave ter načinu spremljanja in vrednotenja regionalnega 
razvojnega programa.   
Strategija mora vključevati ekonomske, okoljske, podnebne, demografske in družbene 
izzive in cilje, ki so ključnega pomena za trajnostni razvoj izbranega urbanega območja.   
Smernice za pripravo strategije trajnostnega urbanega razvoja in kriterije za izbor 
projektov oblikuje ministrstvo, pristojno za prostor v sodelovanju z organom upravljanja 
ter ministrstvom (službo)  pristojnim za regionalni razvoj.  
 
4.2 Organizacijska struktura in postopek priprave strategije 
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Opomba: S konkretizacijo priprave je možna sprememba delovnih oziroma fokusnih skupin. 

 
 
4.3 Vsebina trajnostne urbane strategije 
 
4.3.1 TUS  vsebuje najmanj: 

 Prikaz urbanega območja za izvajanje trajnostnega urbanega razvoja; 

 Analizo oziroma opredelitev specifičnih družbenih, gospodarskih, okoljskih in s 
tem povezanih prostorskih izzivov urbanega območja; 

 Opredelitev vizije ter strateških in operativnih ciljev razvoja urbanega območja, s 
katerim urbano območje naslavlja v analizi opredeljene izzive; 

 Predvidene aktivnosti za reševanje opredeljenih izzivov in način doseganja 
opredeljenih ciljev; 

 Nabor finančno ovrednotenih celostnih urbanih projektov, ki jih mestna občina 
predlaga za sofinanciranje iz EU sredstev s prioriteto njihovega izvajanja. 
 

4.3.2 TUS predstavi: 

 Skladnost TUS in predlaganih projektov s ciljem Strategije prostorskega razvoja 
Slovenije (Ur. list RS, št. 76/04); 

 Prispevek TUS in projektov k drugim ciljem drugih razvojnih dokumentov 
(navezava na strateški del RRP in druge razvojne dokumente mestne občine); 
 

4.3.3 Posebni pogoji: 

 Pri pripravi TUS se, kot izhodišče upošteva občinski prostorski načrt (strateški del) 
in druge analize razvojnih izzivov. 

 
4.3.4 Celoviti urbani projekti 
Celoviti urbani projekt izhaja iz trajnostne urbane strategije urbanega območja.  
Predlagani projekt je lahko celovita urbana prenova ali drug celovit poseg na območju 
urbanega območja, ki na povezan način vključuje reševanje vsaj dveh, lahko pa tudi več, 
tematskih ciljev2. Prednost imajo projekti, ki ustvarjajo nova delovna mesta v 
gospodarstvu, izboljšujejo kvaliteto okolja in življenja v urbanih območjih ter izboljšujejo 
poslovno okolje. 
 
 
5. Terminski načrt priprave 

 
Ključni termini v postopku priprave TUS MONG 2015-2020 so naslednji: 

 do 15.8.2014: vzpostavitev organiziranosti za pripravo strategije in priprava 
akcijskega načrta, 

 do 30.10.2014: priprava osnutka strateškega dela TUS, 

 do 30. 1. 2015: pripravljen osnutek programskega dela TUS – celoviti projektni 
predlogi, 

 do 30. 3. 2015: usklajevanje z MZIP in MGRT/SVRK in potrditev s  strani MZIP, 

 do 30. 5. 2015: dopolnitve in predlog za sprejem TUS na mestnem svetu, 

                                                 
2 Energetska učinkovitost (energetska prenova) 

Trajnostna mobilnost 
Izboljšanje stanja okolja (predvsem zrak – PM 10) 

Podpora podjetništvu (neposredna podpora: prostorski pogoji za vzpostavitev ali rast podjetij) 

Prilagajanje podnebnim spremembam in preprečevanje naravnih nesreč 
Socialna vključenost 

vprašalniki intervjuji analize 



 

 do 30.6.2015: podpis dogovora o izvajanju projektov med mestno občino, 
resornim ministrstvom in organom upravljanja, 

 Končna potrditev projektov s strani resornega ministrstva in organa upravljanja. 
 
6. Partnerstvo, informiranje in vključevanje javnosti ter temeljna načela priprave 
TUS 
 
 
V pripravo strategije se v posameznih fazah vključuje deležnike in zainteresirano javnost 
in sicer z vključevanjem v delovne (fokusne) skupine, posvetovalne skupine. Posebna 
pozornost bo namenjena mladim. Informacija o postopku priprave ter delovna gradiva 
bodo objavljena na spletnem portalu Mestne občine Nova Gorica. 
Pri pripravi strategije bo: 

 upoštevano načelo razvojnega partnerstva, kar pomeni, da bo vzpostavljeno 
sodelovanje s pristojnimi regionalnimi in lokalnimi javnimi institucijami in telesi, 
gospodarskimi in socialnimi partnerji, civilno družbo in nevladnimi organizacijami. 

 upoštevano načelo enakih možnosti vseh zainteresiranih skupin (moških, žensk, 
brezposelnih, mladih, …) za vključevanje v pripravo strategije. 

 upoštevano načelo javnosti dela, kar pomeni, da bodo sprotne informacije o pripravi 
strategije objavljene na spletni strani MONG z možnostjo vključevanja najširše 
javnosti s svojimi predlogi, informiranje bo potekalo tudi preko javnih medijev, 
organizacij okroglih miz in tiskovnih konferenc, ob zaključku priprave strategije bo 
pripravljena predstavitvena brošura. 

 
 
7. Stroški v povezavi s pripravo strategije in predvideni viri financiranja 
 
Priprava trajnostne urbane strategije bo temeljila na aktivnem sodelovanju načelnikov 
oddelkov Mestne občine nova Gorica in posameznih strokovnih sodelavcev oddelkov ter 
zaposlenih v javnih zavodih in podjetjih MONG. Stroški dela so kriti v okviru plače 
zaposlenih na mestni upravi ter v zavodih. Za pomoč pri strokovnem vodenju bo 
angažiran zunanji strokovnjak. Strošek zunanjega sodelavca je ovrednoten na 14.000-
18.000 EUR. Sredstva za pripravo strategije so zagotovljena na PP 07.240. Poleg 
lastnega vira pričakujemo sofinanciranje priprave strategije s strani Ministrstva za 
infrastrukturo in prostor v okviru sredstev tehnične pomoči. 
 
8. Zaključek 
 
Glede na dejstvo, da je ena temeljnih nalog lokalne samouprave skrb za celostni 
trajnostni razvoj, ter da je za uspešno črpanje sredstev strukturnih in kohezijskega sklada 
ter programov evropskega teritorialnega sodelovanja nujna opredelitev ključnih razvojnih 
ciljev mestne občine v naslednjih letih in je ne nazadnje trajnostna urbana strategija pogoj 
za možnost koriščenja sredstev v okviru obravnavane prednostne naložbe, predlagamo 
mestnemu svetu, da sprejme sklep o začetku priprave Trajnostne urbane strategije 
Mestne občine Nova Gorica za obdobje 2015-2020. 
 
 
 
PRIPRAVILA. 
Andreja Trojar Lapanja      Matej Arčon 
Vodja projektne pisarne          ŽUPAN 
 
 
 


