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S K L E P 

 
 
 
1.  

 
 
Sprejme se »Trajnostna urbana strategija Nova Gorica 2030« za upravičeno območje 
Mestne občine Nova Gorica za finančno perspektivo 2021-2027 Evropske kohezijske 
politike, št. 350-0004/2021-13. 
 
 

2.  
 
 
Ta sklep velja takoj. 
 

 
 
 

Številka: 350-0004/2021      dr. Klemen Miklavič 
Nova Gorica,        ŽUPAN 
 
 



 

 

Številka: 350-0004/2021-14 
Nova Gorica, 7. julija 2022 

 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 

1. Trajnostna urbana strategija (TUS) - kaj TUS je in namen priprave 
dokumenta 

 
Trajnostna urbana strategija je razvojni dokument v podporo celostnemu razvoju v 
katerem mestna občina opredeli gospodarsko, demografsko, socialno in okoljsko stanje 
ter ob upoštevanju izzivov območja in neizkoriščenih potencialov mesta dogovori 
celostne ukrepe za spodbuditev gospodarske rasti in izboljšanje kakovosti bivanja v 
določenem obdobju. 
 
V finančni perspektivi 2021–2027 Evropska unija posebej podpira celostni teritorialni 
razvoj za učinkovitejše spopadanje z gospodarskimi, okoljskimi, podnebnimi, 
demografskimi in socialnimi izzivi, s katerimi se srečujejo mestna območja, vključno s 
funkcionalnimi urbanimi območji. Pri tem spodbuja povezave med mestnimi in ruralnimi 
območji. Predvidoma se bo v Sloveniji celostni teritorialni razvoj izvajal na področjih 
urbanega razvoja v okviru funkcionalnih območij mestnih občin, za katerega bodo 
namenjena sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v skladu z 
evropskimi uredbami in podprta v obliki celotnih teritorialnih naložb (CTN), katerih 
temeljna strateška podlaga je trajnostna urbana strategija. 
Z uporabo tega mehanizma se želi doseči povezane učinke vlaganj, ki jih bodo v skladu s 
Trajnostnimi urbanimi strategijami (TUS), identificirala in izbrala mesta sama in tako 
zagotovila prispevek k doseganju ciljev TUS, kakor tudi k petim ciljem evropske 
kohezijske politike, in sicer:  
1) pametnejša Evropa – prek inovacij, digitalizacije, gospodarske preobrazbe in podpore 
malim in srednjim podjetjem 
2) bolj zelena, nizko ogljična Evropa – z izvajanjem Pariškega sporazuma in vlaganjem 
v energetski prehod, obnovljive vire energije, boj proti podnebnim spremembam 
3) bolj povezana Evropa – s strateškimi prometnimi in digitalnimi omrežji 
4) bolj socialna Evropa – z uresničitvijo evropskega stebra socialnih pravic in podporo 
kakovostnemu zaposlovanju, izobraževanju, usposabljanju, družbenemu vključevanju in 
enakemu dostopu do zdravstvenega varstva 
5) Evropa bližje državljanom – s podporo lokalno vodenim razvojnim strategijam in 
trajnostnemu razvoju mest v EU 
Glavni namen spodbujanja trajnostnega urbanega razvoja je s celovitim pristopom 
načrtovanja in izvajanja naložb izkoristiti notranje potenciale mest za izboljšanje kakovosti 
bivanja in spodbuditev gospodarske rasti. 
 
Pogoj za črpanje EU sredstev je veljavna Trajnostna urbana strategija, ki mora vključevati 
različne vire financiranja ter izkazati usposobljenost za upravljanje naložb. 
 
Razpoložljiva sredstva iz evropskih skladov po razpoložljivih podatkih, ki pa niso 
dokončni, saj je Program evropske kohezijske politike za obdobje 2021-2027 še v pripravi 
in usklajevanju, za celotno Slovenijo so skupaj 130 milijonov evrov predvidoma za 
izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) ter okoli 310 milijonov evrov za 
izvajanje mehanizma dogovora za razvoj regij (DRR) in sicer iz dveh skladov:



 

 

•           Evropski sklad za regionalni razvoj  in 
•           Kohezijski sklad  
 
Predlagane ključne ciljne politike in specifični cilji Programa evropske kohezijske politike, v katere 
se umešča Trajnostna urbana strategija: 
• SC 3.7: Izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti in zelene 
infrastrukture, tudi v mestnem okolju, in zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja     
• SC 5.2: Razvoj in krepitev trajnostne, pametne in intermodalne nacionalne, regionalne in 
lokalne mobilnosti, odporne na podnebne spremembe, vključno z boljšim dostopom do omrežja 
TEN-T in čezmejno mobilnostjo 
• SC 9.1: Spodbujanje celostnega in vključujočega socialnega, gospodarskega in okoljskega 
razvoja, kulture, naravne dediščine, trajnostnega turizma in varnosti v mestnih območjih 
 

2. Metodologija priprave in struktura dokumenta 
 
V letu 2021 je Mestna občina Nova Gorica pristopila k prenovi dokumenta Trajnostne urbane 
strategije z namenom prilagoditve razvojnih vsebin novi politično-gospodarski situaciji in dopolnitve 
dokumenta v skladu s pravili ter dokumenti nove evropske finančne perspektive 2021–2027. V 
prenovo dokumenta je bilo vključeno vodstvo in strokovno osebje Mestne občine Nova Gorica ter 
strokovna posvetovalna telesa. 
Mestna občina Nova Gorica je pripravila Trajnostno urbano strategijo z opredelitvijo potreb in 
ukrepov do leta 2030, s čimer v celoti pokriva obdobje finančne perspektive 2021-2027. Pri pripravi 
dokumenta so bile upoštevane ključne prioritete te finančne perspektive, v okviru katere lahko EU 
doseže najboljše rezultate. Z enako težo so bile integrirane in upoštevane lokalno-regionalne 
značilnosti, v okviru katerih mestna občina Nova Gorica načrtuje razvojno trajnostno strategijo do 
leta 2030. Poudarek je na razvoju v okviru prednostnih področij bolj zelene, nizkoogljične Nove 
Gorice, kjer je bilo obravnavano področje energetskega prehoda, krožnega gospodarstva in 
prilagajanja podnebnim spremembam v kontekstu obvladovanja tveganj. V okviru prednostnih 
področij zelenega mesta in bolje upravljane mestne občine sta bili obravnavani področji mobilnosti 
in povezljivosti informacijske tehnologije. Z vidika bolj socialnega oziroma uporabnikom prijaznega 
mesta so bili obravnavani programi za različne socialne skupine, prav tako za ranljive skupine. V 
okviru obravnave Nove Gorice kot mestne občine po meri dobro obveščenih, aktivnih državljanov 
pa je bil obravnavan trajnostni razvoj mestnih in podeželskih območij ter sodelovanje med deležniki 
v okviru razvoja lokalnih pobud.  
V obdobju priprave TUS Nova Gorica je bilo izvedenih šest interaktivnih delavnic. Uvodna delavnica 
je opredelila vizijo in strateške cilje. Izhajajoč iz strateških razvojnih izzivov smo postavili osnovno 
strukturo petih prednostnih usmeritev, kar je narekovalo tako potek prihodnjih tematskih delavnic 
kakor tudi finalno strukturo osrednjega poglavja strategije. V sklopu petih tematskih delavnic smo 
namreč podrobneje preverili sklope ukrepov za doseganje zastavljenih ciljev in jih konkretizirali v 
projekte in aktivnosti, vezane na posamezne prednostne usmeritve: pametnega, pravičnega in 
zelenega mesta, povezanega in dostopnega, ter dobro upravljanih urbanih sistemov evropskega 
somestja.  
 
Za ključne projekte in aktivnosti vsake prednostne usmeritve so bili v okviru delavnic predlagani in 
predebatirani tudi kazalniki uspešnosti, ki so svojo dokončno kvantifikacijo doživeli s sodelovanjem 
strokovnim služb mestne uprave.  
Ob redakciji so bili ustrezne posodobitve deležni ukrepi in cilji veljavne verzije strategije do leta 
2020. Sestavni del dokumenta je tudi posodobljen seznam strateških občinskih, regijskih in 
nacionalnih dokumentov in drugih virov, ki se vsebinsko navezujejo na obravnavana prednostna 
področja oziroma na uresničevanje vizije trajnostnega razvoja Mestne občine Nova Gorica do leta 
2030. 
Dokument je bil pripravljen v skladu s smernicami za pripravo trajnostnih urbanih strategij in navodili 
za pripravo primerljivih strateških dokumentov regije ter 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 tako predstavlja osnovno izhodišče za prihodnje razvojno delovanje v mestnem območju ter 
izdelavo njenega izvedbenega načrta.  
Pripravo TUS je usmerjala strateška skupina pod vodstvom župana, operativno pa projektna 
skupina pod vodstvom koordinatorice priprave in zunanjih sodelavcev. V proces priprave 
strateškega dokumenta so bili vključeni številni notranji in zunanji deležniki, predstavniki in direktorji 
občinskih javnih zavodov, vodilni predstavniki gospodarstva in gospodarske zbornice, predstojniki 
uradov mestne občine, ustvarjalna ekipa Evropske prestolnice kulture 2025, nevladne organizacije 
in strokovna javnost. 
Osnutek dokumenta TUS MONG 2021-2030 je bil po vrsti fokusiranih razprav s ključnimi deležniki 
kot delovni dokument objavljen na spletni strani Mestne občine Nova Gorica, da so lahko poleg 
vseh neposredno vabljenih tudi vsi drugi občani in občanke s svojimi pobudami in predlogi 
sodelovali v finalizaciji tega strateško temeljnega dokumenta za razvoj občine, čezmejnega 
somestja in celotne regije. 
 
 

1. Prednostne usmeritve s cilji 
 
Na osnovi petih ciljev, ki jih predvideva evropska kohezijska politika je bilo v okviru dokumenta TUS 
oblikovanih pet usmeritev razvoja s cilji urbanega območja Mestne občine Nova Gorica, in sicer:  
 
PAMETNO IN PODJETNO MESTO.  
Cilj 1:  Gospodarsko prodorno univerzitetno mesto                         
 
PRAVIČNO IN PRIVLAČNO MESTO.  
Cilj 2:  Solidarno delovno in bivalno okolje za vse generacije 
 
ZELENO IN ZDRAVO MESTO.  
Cilj 3: Nizkoogljično mesto, prilagojeno podnebnim spremembam 
 
POVEZANO IN DOSTOPNO MESTO.  
Cilj 4: Povezana čezmejna Goriška 
 
DOBRO UPRAVLJANO SOMESTJE.  
Cilj 5: Soodločanje aktivnih občanov in občank 
 

3. Vizija Nova Gorica 2030 
 
Pametno in podjetno mesto 
 
Nova Gorica je inovativno stičišče, ki privablja talente in podjetja ter jim omogoča učinkovito in 
ustvarjalno okolje za rast in razvoj. S koncentracijo institucij znanja, vrhunsko univerzo, 
raziskovalnimi ustanovami in drugimi podpornimi subjekti ter njihovo proaktivno vpetostjo v lokalno 
okolje nudi kakovostno podporo v vseh fazah od zagona, rasti in širitve podjetij ter soustvarja 
družbeni utrip in prihodnost mesta ter regije, s čimer odpira nove zaposlitvene priložnosti. 
Gospodarskim subjektom in bodočim podjetnikom ponuja nadstandardno in profesionalno poslovno 
podporno okolje. Mestna občina sistematično ureja in ponuja poslovne lokacije z aktiviranjem 
degradiranih območij in poslovnih površin v mestnem središču. Konkurenčne prednosti krepi v 
komplementarnem somestju z Gorico in Šempetrom, v perspektivnih panogah zelenih tehnologij, 
energetike, informacijsko-komunikacijskih tehnologij, socialno zdravstvenih storitvah, logistike, 
igralništvu in tehnologijah igralništva, poslovno-tehničnih storitvah, turizma in športu. 
Pravično in privlačno 
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. Ključna 



 

 

primerjalna prednost je koncentracija temeljnih funkcij za bivanje in delo. Administrativno središče, 
ki ponuja dostopne in kakovostne socialne, zdravstvene in zobozdravstvene, športne, izobraževalne 
in kulturne storitve. Velja za atraktivno  študijsko destinacijo za uporabnike s celega sveta in 
središče kreativnih industrij. Otroke in mlade uči ustvarjalnosti in jih opremlja s kompetencami, ki jim 
odpirajo svet inovativnosti in zaposljivosti. 
Mesto zagotavlja ustrezno dostopne prostore, informacije in storitve. Mestne soseske so varne, z 
ohranjenimi zelenimi površinami in kakovostno urbano opremo, ki spodbuja medgeneracijsko 
druženje. Javne storitve se prilagajajo potrebam invalidov, oseb s posebnimi potrebami in starejšim. 
V solidarni skrbi za socialno vključevanje starejših in ranljivih skupin se učinkovito povezujejo javne 
institucije in nevladne organizacije. 
 
Zeleno in zdravo mesto 
 
Nova Gorica pametno in učinkovito upravlja z energijo, naravnimi viri, prometom  in prostorom. 
Prostorske možnosti za razvoj zagotavlja z ukrepi trajnostnega urejanja neizkoriščenih in 
degradiranih površin. Ohranja kmetijska zemljišča v zaledju urbanega dela občine, hkrati pa 
odpravlja pretekla okoljska bremena. Poslovne cone se razvijajo na obrobju mesta.  
S trajnostnimi prenovami sosesk razvija napredne stanovanjske skupnosti z integriranimi zelenimi 
površinami in najsodobnejšo energetsko oskrbo. 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. Na stičišču z italijansko Gorico v trikotniku Kostanjevica – Vila Rafut – Goriški grad 
razvija zeleno srce kot »centralni park« somestja. 
 
Povezano in dostopno 
 
Nova Gorica je eno vodilnih slovenskih mest na področju trajnostne mobilnosti. Mesto je prek 
avtoceste in posodobljene železnice vključeno v medregionalne prometne povezave. Logistični 
terminal Vrtojba-Štandraž gradi na posodobljeni železnici (sklenjen je lok pri Vrtojbi), zaledju 
severno-jadranskih luk in letališč. 
Središče mesta je namenjeno pešcem in kolesarjem, javni vozni park uporablja električna vozila 
(bike-sharing, car-sharing). 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), 
katerega osrčje je mobilnostni center v EPK-okrožju na revitaliziranem območju železniških tirov.  
V sodelovanju z univerzo, drugimi izobraževalnimi ustanovami in inovativnimi podjetji mesto uvaja 
koncept pametnega mesta in tako povečuje učinkovitost javnih storitev, oskrbnih sistemov in rabe 
energije v stavbah. 
 
Čezmejno in evropsko 
 
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, vključno s koordinirano kulturno in športno infrastrukturo. Krepi 
funkcije, ki mestu in somestju dvigajo mednarodno prepoznavnost in konkurenčnost.  
Evropska prestolnica kulture 2025 ni le začasen projekt prostora ob meji, temveč gradnik nove 
identitete mesta. EPK-okrožje kot simbol somestja je trajnostno vozlišče urbane kulture, privlačno 
tako za prebivalce kot turiste in obiskovalce, Obe mesti druži dvojezičnost in multikulturnost ter 
skupna kulturna prizorišča.. Kulturne in športne ustanove so povezave v skupni sistem informiranja 
in nabave kart (skupni abonmaji, enotna vstopnica za muzeje in galerije). 
 
V nadaljevanju je predstavljen povzetek prednostnih usmeritev,  s cilji , ukrepi, aktivnostmi  in 
načrtovanimi kazalniki za merjenje uspeha. 



 

 

 
 

Logični okvir 

Izzivi Prednostne 

usmeritve 

Cilji Sklopi ukrepov Konkretne aktivnosti  Kazalniki uspeha 

 

 

 

 

 

Gospo- 

darsko 

-  

 tehno 

loški 

 

Gospodarska 

transformacija 

 

 

I.  

PAMETNO  

in podjetno mesto  

 

 

 

 

 

 

 

1. Gospodarsko prodorno 
univerzitetno mesto 

• Razvoj gospodarstva 

• Pomlajeno mesto 

• Pametna specializacija 

 

 

1.1. Razvoj profesionalnega 
poslovnega okolja za 
privabljanje novih investicij, 
zagon in rast podjetij 

1.2. Revitalizacija degradiranih 
območij 

1.3. Pomlajeno univerzitetno mesto 
1.4. Center zelenih tehnologij. 

 

 

- strategija trajnostnih investicij  
- revitalizacija degradiranega območja 

Kromberk Zahod  

- razvojni pas vzdolž tirov 

- lokacija za izgradnjo kampusa 
- povezava univerze z gospodarstvom, 

prenos R&R tehnologij v podjetja 
- 1000 talentov 
- podpora start-up podjetjem  
- Center zelenih tehnologij  
- One-stop shop za podjetja. 

- nova podjetja  
- nova delovna mesta 
- dodana vrednost na 

zaposlenega  
- revitalizirane površine  
- šolajoča mladina 

- stopnja izobrazbe  

- število novih 

programov  

- število mladih, ki se 

vrnejo iz tujine 

- število priseljenih 

mladih družin 

- vlaganja v R&R  

 

 

 

 

 

 

 

Socialno

- 

demo 

grafski 

 

Vitalnost mesta in 

vključevanje 

meščanov vseh 

generacij  

 

 

II. 

PRAVIČNO  

in privlačno mesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Solidarno delovno in bivalno 
okolje za vse generacije  

• Delo in dom. 

• Skrb za starejše in ranljive  

• Ustvarjalno druženje 

 

 

 

2.1. Zagotovitev kakovostnih 
delovnih mest za polno 
zaposlenost 

2.2. Dostopna stanovanja za vse 
družbene skupine 

2.3. Socialni programi in storitve za 
ranljive ciljne skupine 

2.4. Zagotovitev in urejanje javnih 
prostorov in površin 

2.5. Urbana kultura in umetnost: 
EPK 2025  

2.6. Krepitev sodelovanja z 
nevladnimi organizacijam 

2.7. Šport, rekreacija in prosti čas 
 

 

- ustvarjanje novih delovnih mest  
- spremembe prekernih zaposlitev v  

trajnejše oblike  
- pilotni projekt stanovanjskih 

kooperativ  
- vodilna šola s prilagojenim 

programom 
- izgradnja oskrbovanih stanovanj  
- Center za tretje življenjsko obdobje 

in prostori za starejše 
- integracijski programi za migrante 
- dodatni programi za odvisnike 
- spodbujanje aktivnega 

prostovoljstva 
- javni prostori za druženje in 

rekreacijo 
- EPICenter in izvedba EPK 

- stabilen delež financiranja NVO 

- število prebivalcev 
- višina povprečne plače 
- stopnja brezposelnosti  
- površina novozgrajenih 

stanovanj 
- število stanovanjskih 

enot za mlade družine  
- število neprofitnih 

najemnin 
- število občanov, 

vključenih v koperative 

- število prostovoljcev 

- število skupnih 

projektov NVO in 

javnih zavodov 



 

 

Izzivi  Usmeritve Cilji Sklopi ukrepov Konkretne aktivnosti  Kazalniki uspeha 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okoljski 

 

Učinkovitost mestnih 

sistemov in procesov 

ter digitalna 

transformacija  

 

 

III. 

ZELENO  

in zdravo mesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nizkoogljično mesto, 
prilagojeno podnebnim 
spremembam. 

• Trajnostna mobilnost 

• Zdravo okolje  

• Mesto v parku 
 

 

 

 

3.1. Optimizacija prometa in celovit 
sistem trajnostne mobilnosti 

3.2. Učinkovito upravljanje z 
energijo (sistem daljinskega 
ogrevanja) 

3.3. Celovite energetske prenove 
javnih stavb in stanovanj (s 
sončnimi celicami na strehah) 

3.4. Prilagajanje podnebnim 
spremembam  

3.5. Uveljavitev, razvoj in 
organiziranje turistične 
destinacije  

- umik avtomobilov iz centra mesta in 
integracija javnega potniškega 
prometa 

- omrežje kolesarskih in peš poti 
- električne polnilnice  
- sistem merjenja in spremljave 

vplivov prometa na okolje  
- pametna javna razsvetljava 

- priklop novih uporabnikov na 

razširjeno in obnovljeno omrežje 

daljinskega ogrevanja Kenog d.o.o. 

in širitev omrežja. 

- energetske, statične in arhitekturne 

sanacije javnih objektov  

- sončne celice na javnih zgradbah  

- urejena odvodnja 

- občinski Eko sklad za prenovo kurišč 

individualnih objektov 

- opredelitev prednostnih smeri 

razvoja turistične destinacije 

- razvoj in nadgradnja produktov 

- zmanjšanje emisij CO2 
za 40% 

- delež energetsko 
prenovljenih 
večstanovanjskih 
objektov  

- število prepeljanih 
potnikov v JPP 

- modal split 
- km zgrajenih 

kolesarskih poti  
- km urejenih pešpoti  

- zmanjšanje plastičnih 

odpadkov (- 50 %) 

- povečanje zelenega 

ekosistema za 30 % 

- število lokalno 
vzgojenih dreves, 

- nočitve turistov 
- stopnja zadovoljstva 

turistov z doživetjem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geo-

politični 

okvir 

 

Pozicioniranje in 

povezanost mesta v 

slovenskem, 

nacionalnem ter 

evropskem prostoru  

 

 

IV. 

POVEZANO 

in dostopno mesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Povezana čezmejna Goriška 

• Regijsko središče. 

• Čezmejno somestje.  

• Skupni urbani razvoj 
(infrastruktura, mobilnost) 

4.1. Izgradnja manjkajočih cestnih 
odsekov in vzpostavitev 
sistema trajnostne mobilnosti  

4.2. Posodobitev železniške 
infrastrukture in izgradnja 
manjkajočih odsekov 

4.3. Revitalizacija razvrednotenega 
območja ob meji  

4.4. Vzpostavitev čezmejnih 
povezav in koordinacije 

4.5. Skupne poslovne priložnosti 
4.6. Pozicioniranje Goric kot 

vzorčnega primera 
čezmejnega somestja 

- manjkajoči železniški lok v Vrtojbi za 
povezavo Gorica-NG-Ajdovščina  

- logistični center Vrtojba-Štandraž 
- EPK-okrožje in zeleno srce somestja 
- intermodalni mobilnostni center  
- čezmejna mreža trajnostnega 

javnega potniškega prometa 
(kabotaža) 

- bike-sharing & car-sharing 
- digitalizirano spremljanje in 

usmerjanje prometa  
- dvojezična signalizacija 
- uresničitev projektov EPK 2025  
- mobilnostni načrt za čas EPK 
- skupna blagovna znamka  

- dolžina dodatnih 
cestnih odsekov 

- km obnovljenih tirov 
- število potnikov na 

železnici  
- število revitaliziranih 

objektov ob progi 

- obnovljena stavba in 

območje železniške 

postaje 

- število čezmejnih 

potnikov 

- realizacija projektov iz 
prijavne knjige EPK 

- število aktivno 
vključenih v EPK 2025  



 

 

Izzivi Usmeritve Cilji Sklopi ukrepov Konkretne aktivnosti  Kazalniki uspeha 

  

 

Vodenje in 

upravljanje s 

tranformacijo 

 

 

V. 

DOBRO 

UPRAVLJANO 

somestje 

 

 

 

 

 

 

5. Aktivno soodločanje občanov in 
občank  

• Urbani procesi 

• Verodostojno vodenje 

• Obveščenost in 
participacija.  

 

 

5.1. Digitalno podprto upravljanje 
procesov 

5.2. Participacija, komunikacija in 
pozicioniranje 

5.3. Dediščina EPK 2025 
5.4. Koordinirano upravljanje 

procesa transformacije (TUS 
2030) 

 

- izdelava koncepta pametnega mesta 
- IKT podpora upravljanju mesta na 

področju javnih gospodarskih služb  
- strokovno izobraževanje 

administracije 
- čezmejna izmenjava najboljših praks. 
- testiranje pilotnih rešitev v javnih 

gospodarskih službah in drugih 
mestnih sistemih. 

- izboljšan dostop do informacij prek 
digitalnih platform. 

- razvoj orodij za participativno 
odločanje, vključno z volitvami 

- participativni proračun 
- kontinuirana komunikacija z občani  
- marketinške akcije za promocijo v 

Sloveniji ter na ciljnih turističnih 
trgih.  

 

- zmanjšanje letne 
porabe energije stavb v 
javnem sektorju za 10% 

- stopnja zadovoljstva 
občanov s kakovostjo 
komunalnih storitev 

- stopnja zadovoljstva 
občanov s kakovostjo 
prometne ureditve 

- višina sredstev, 

pridobljenih na 

evropskih razpisih 

- uspešnost izvedbe EPK 

2025 

- število programov EPK, 
uvrščenih v 
proračunsko po 2025 

- delež participativnega 
dela občinskega 
proračuna 

- volilna udeležbe na 
občinskih volitvah 

- stopnja prepoznavnosti 
destinacije Nove Gorice 
na ciljnih trgih 



 

 

Ker smo dne 5. 7. 2022 pridobili še nekaj pripomb glede uporabe terminologije in 
poenotenja izrazov, bomo še enkrat izvedli manjše redakcijske popravke do 12. 7. 2022. 
Vsebina dokumenta se ne bo spreminjala. Takoj ko bo dokument na voljo, vam ga bomo 
poslali preko komunikacijskih kanalov. 
 
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 prenovljen dokument Trajnostna urbana strategija 
Nova Gorica do leta 2030. 
 
 

 dr. Klemen Miklavič                        
ŽUPAN 

Pripravila: 
Tea Podobnik                                                   
Strokovna sodelavka za evropske       
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