
 

 
 
 
 
 
 
 

POVZETEK  

CILJEV, UKREPOV IN PROJEKTNIH PREDLOGOV ZA 
PRIHODNJE EVROPSKO PROGRAMSKO OBDOBJE TER 

OBLIKOVANJE STRATEŠKEGA NAČRTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gorica, 11.11.2013 



 2 

1. VLOGA EZTS GO V EVROPSKI POLITIKI – CELOSTNA 
TERITORIALNA STRATEGIJA 2020 

 
Občina Gorica, Mestna občina Nova Gorica in Občina Šempeter-Vrtojba so z ustanovitvijo 
EZTS GO hotele združiti tri mesta v skupno vizijo načrtovanja, zato da bi svoje mrežne storitve 
razširile na širšo skupnost, ki obsega skoraj 80.000 prebivalcev na celotnem čezmejnem 
območju. 
 
Po padcu meje, ki je do nedavnega krojila gospodarstvo in prostorski razvoj, so tri mesta 
namreč primorana iskati inovativne ukrepe za strateški razvoj.   Rezi, ki so jih javne uprave treh 
mest morale sprejeti na področju storitev, so predstavnike treh skupnosti prisilili, da so začeli 
bolj intenzivno razmišljati o novih priložnostih, ki jih za celotno prebivalstvo ponuja združevanje 
trenutno podvajajočih se storitev. 
 
Gre za nov način upravljanja čezmejnega prostora, ki lahko postane edinstven primer v 
Evropi po zaslugi posebne obmejne strukturiranosti mestnega konglomerata, zaradi 
katere je mogoče tri mesta obravnavati kot “unikum”. 
 
Gorica, Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba kot edinstven tovrstni primer v Italiji in skoraj edini v 
Evropi, bi lahko bile vzoren čezmejni laboratorij za praktično apliciranje orodij, ki jih 
Evropska unija pripravlja za naslednje programsko obdobje 2014-2020. 

 
V naslednjem programskem obdobju, ki se bo zaključilo leta 2020, Evropska unija namreč 
namenja posebno pozornost EZTS. Gre namreč za edino orodje, ki ga je dejansko osnovala 
Evropska unija z namenom  združitve meja znotraj evropskega prostora. V fazi oblikovanja so 
nove uredbe, s katerimi bo EZTS prejel jasne naloge za razvoj teritorialne kohezije. 

 
EZTS je na bolj ali manj očiten način prisoten v treh novih orodjih teritorialnega razvoja, ki jih 
obravnavajo nove evropske uredbe v fazi priprave: celostne teritorialne naložbe (CTN), 
participativni lokalni razvoj in skupni akcijski načrt. Vsa tri orodja se kljub medsebojnim 
strukturnim in usmeritvenim razlikam odlično ujemajo z EZTS ravno zaradi njihovega 
čezmejnega značaja.  
 
Celostne teritorialne naložbe (CTN) bodo poglavitno orodje za teritorialni razvoj, zlasti na 
mestnih območjih. Evropska komisija je odločno izpostavila, da so tipičen primer CTN 
»pobratena mesta«, še posebej tista, ki imajo čezmejni značaj. V tem okviru lahko CTN zaradi 
svoje prožne strukture (od zgoraj navzdol ali obratno od spodaj navzgor) nudi optimalne 
rezultate, saj omogoča sočasno koriščenje različnih skladov, ki bodo dodeljeni različnim 
državam, a bodo obenem sodili pod skupen strateški načrt. 
 
Oblikovanje tega načrta je korak, ki ga nikakor ne gre podcenjevati:  zahteva namreč jasno 
opredelitev prostorskih potreb in vizijo prihodnosti. Vsi EZTS v Evropi sprejemajo odločitve v 
okviru perspektive CTN in so oblikovali lastne strateške načrte, dokumente, ki predstavljajo 
osnovo za nadaljnje strokovne diskusije glede načinov izvajanja.  
 
EZTS GO je v zadnjem letu opravil pomembno in dosledno prostorsko analizo in je 
pripravljen na ta izziv. Analiza je potekala v smeri od spodaj navzgor,  je bil sprejet sistem od 

spodaj navzgor EZTS GO je prisluhnil stvarnosti treh mest in skušal začrtati pot, ki bi sledila 
potrebam in posebnostim tega prostora. Odbori so pri obravnavi projektnih predlogov 
upoštevali programske okvire in v središče postavili cilje Strategije 2020, da bi začrtali 
strateško pot, ki bi bila skladna s prioritetami Evropske unije. 
Sedaj mora EZTS predlagati svoj strateški načrt ključnim akterjem evropskega 
programiranja: slovenski in italijanski vladi. 
 
Za začetek konstruktivnega dialoga z organi upravljanja bodočih programov je najprej treba 
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določiti pilotne ukrepe, ki jih bomo na konkreten način in v kratkem času lahko oblikovali v 
operativne projekte in jih kot take tudi predstavili. 
 
Pri izbiri pilotnih ukrepov, za katere bomo v okviru CTN prosili za financiranje, smo uporabili 
naslednje kriterije: 
 

- pomembnost projektnih predlogov glede na probleme/potrebe prostora. preverili smo, 
ali bo projekt imel vpliv na pomembna vprašanje tega prostora, ki so bila opredeljena na 
sestankih odborov. 

- skladnost projektnega predloga. Nudi odgovor na naslednja vprašanja: projekti 

predvidevajo ukrepe (na projektnih obrazcih so opisani v posebnem delu) in dejavnosti, ki 
sovpadajo z zastavljenimi cilji in rezultati? 

- Izvedljivost projekta glede na evropski programski okvir 2014-2020; 
- Izvedbena sposobnost. Idejna zasnova izvedbene sposobnosti je naslednja: projektni 

predlogi temeljijo na konkretni študiji izvedljivosti, na podlagi katere lahko ocenimo, kakšne 
so realne zmožnosti za porabo pridobljenih sredstev brez nevarnosti, da bi jih izgubili. 

 
Zato celostna teritorialna naložba (CTN) s pilotnimi ukrepi, ki jih bomo organom 
načrtovanja in upravljanja evropskih sredstev predstavili do decembra 2013, temelji na 
treh pilotnih ukrepih, osnovanih na treh ključnih vsebinah za čezmejni zagon območja 
EZTS GO: 
 

a) skupne storitve (pilotni projekt na področju zdravstva) 
b) promocija turistične dediščine in naravnih čezmejnih virov (pilotni projekt Isonzo 

– Soča) 
c) ekonomsko ovrednotenje območja ob nekdanjem mejnem prehodu Vrtojba 
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2. PILOTNI UKREPI - CTN 
 
 
 

ISONZO - SOČA 
 
Cilji projektne ideje: 
 

- OVREDNOTENJE KRAJINE ob reki Soči, koriščenje in ovrednotenje okoljskih virov, 
dojemanje in ponovno odkrivanje prostora; 

- TURISTIČNO OVREDNOTENJE IN PROMOCIJA čezmejnega območja, trajnostna 
uporaba naravnih virov v rekreacijske in športne namene ter za prosti čas, kolesarske in 
vodne poti, ovrednotenje čezmejnega vinarstva in kulinarike; 

- ARHITEKTONSKA IN FUNKCIONALNA OBNOVA zgradbe »nekdanje hiše Fogar« ob 
Pevmskem mostu in ureditev čezmejne turistične, kulturne, zbirne informativne točke ter 
razstavnega prostora za dogodke ob stoti obletnici prve svetovne vojne, z namenom 
izpostavitve strateškega pomena reke Soče in njene vloge v prvi svetovni vojni; 

- OBLIKOVANJE DOKUMENTA, S KATERIM BI SE POTEGOVALI za vključitev tega 
naravnega čezmejnega območja na seznam Unescove dediščine »Tentativ«. 

 
 
 
 

ČEZMEJNO ZDRAVSTVO 
 
Cilji projektne ideje: 
 
VZPOSTAVITEV MREŽE ČEZMEJNIH ZDRAVSTVENIH STORITEV: 

- “ČEZMEJNA PORODNIŠNICA” za celovito in celostno oskrbo mater, dojenčkov in družin 
z razčlenjeno ponudbo kliničnih storitev (naravni ali vodeni medicinski porodi), socialno 
oskrbo (podpora materam in socialno šibkim družinam) in možnostjo izbire žensk; 

 
- DUŠEVNO ZDRAVJE IN BOJ PROTI SOCIALNI IZKLJUČENOSTI: 
 
a) izgradnja čezmejnih struktur za osnovno zdravstveno pomoč, na primer manjše rezidenčne 

zgradbe (stanovanja) za mlade z duševnimi težavami, da se izognemo klasičnemu 
sprejemu v psihiatrično bolnišnico (Slovenija) in spodbujanje vključevanja v družbo 
(zdravstveni proračun Italija); 

b) preventiva in skrb za odraščajočo generacijo (11 - 18 let) preko sodelovanja s šolami, 
zdravstvenimi ustanovami in socialnimi službami (že obstoječimi na čezmejnem območju), 
se preverja možnost za ureditev čezmejne več funkcijske lokacije – s posebnim poudarkom 
na skrbi za korekten odnos do šibkejših – za obravnavanje problemov mladih v tem 
starostnem obdobju (pojav težav, vedenjske motnje, težke socialne itd.). Mladi v tem 
obdobju namreč niso ustrezno in dovolj specifično obravnavani, saj so z vidika zdravstvene 
obravnave nekje na vmesni poti med pediatrom in splošnim zdravnikom; 

c) poskusni projekt (specifični ukrepi in raziskave) za oceno izvedljivosti in značilnosti 
»čezmejne agencije«, ki bi usklajevala obstoječe storitve in nudila individualizirano 
ponudbo ter inovativna orodja v korist vključevanju oseb (mladih in odraslih) z duševnimi 
težavami v socialno in delovno okolje. preverja se tudi možnost ustanovitve slovensko-
italijanskega socialnega podjetja, ki bi poleg ostalega, skrbelo tudi za ovrednotenje 
turističnih in kulturnih virov goriškega prostora. 
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»ŽELEZNIŠKO VOZLIŠČE GORICA - NOVA GORICA - ŠEMPETER-VRTOJBA« 
 
Cilji projektne ideje: 
 
OŽIVITEV »ŽELEZNIŠKEGA VOZLIŠČA GORICA - NOVA GORICA - ŠEMPETER-VRTOJBA za 
skladno in koordinirano pospeševanje trajnostnih prevoznih sistemov na področju prevoza 
blaga z namenom gospodarske oživitve območja in podpore intermodalnim železniškim 
objektom na območju tovornega postajališča v Vrtojbi. Predvideni so naslednji ukrepi: 
 

a) izvedba dveh železniških (polkrožnih) povezav za zaključek povezave med italijansko in 
slovensko progo (na italijanski strani: izvedba polkrožnega odseka na progi Gorica-Nova 
Gorica v smeri Tržiča – proga št. 14 RFI; na slovenski strani: izvedba polkrožnega odseka 
na progi Gorica-Nova Gorica v smeri Sežane – proga št. 70 SŽ; 

b) ureditev kretnic in križišč enotirne proge vzporedno s progo Trst-Tržič do odcepa z novim 
priključkom (cca. 800 m) za postanek blagovnega konvoja; predvidena tipologija Ro-La; 

c) sistemov za električni pogon na povezovalnih odsekih med progo Gorica – Trst in tovornim 
postajališčem do državne meje;  

d) direktne povezave (kretnice in križišča ter pripadajoče naprave) med intermodalno cono na 
območju tovornega postajališča SDAG in slovenskimi progami, ki tečejo iz postaje v Vrtojbi; 
Gre za cca. 700 m tirnic z železnim mostom (cca. 35 m), ki prečka krajevno cestno omrežje 
v Občini Šempeter-Vrtojba;  

e) izvedba cca. 150 m podaljška za postavitev kretnic in križišč na nivoju 2 tirnic za postanek 
in raztovor na območju družbe SDAG; 

f) izvedba študije izvedljivosti za tovorno postajo na slovenski strani z odcepom pred železnim 
mostom analogno z obstoječo postajo na tovornem postajališču. 

g) ureditev varnostnih mehanizmov na železniških strukturah intermodalnega postajališča ter 
njihova povezava in dopolnitev s sorodnimi sistemi, ki jih uporabljajo slovenske in 
italijanske železnice. 
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3. PROJEKTNA PODROČJA, KI SO JIH OPREDELILI ODBORI EZTS GO 
 
 
ODBOR ZA URBANIZEM 
 
Urbanistično tkivo treh mest je najbrž utrpelo največjo škodo zaradi meje in se danes sooča z 
"navzkrižnimi" težavami, saj se urbanistično planiranje križa tudi s področji prevoza, logistike, 
storitev in energetike. Zato smo ocenili, da je s strateškega vidika pomembno ustanoviti odbor, ki bi 
obravnaval vprašanja s tega področja in bi imel nalogo, da opredeli model delovanja treh občin 
EZTS GO z namenom oblikovanja strateškega načrta, ki bi imel vlogo povezovalca različnih 
regulacijskih načrtov in bi zajemal vizijo celote urbanega prostora. 
 
Prednostni ukrepi: 

 skupna opredelitev dediščine (okoljske, kulturne, proizvodne itd.) in danosti ter proizvodne 
dejavnosti posameznih območij. 

 
Število sestankov: 3 (26/6/2013, 8/7/2013, 4/10/2013). Opomba: Odbor je bil ustanovljen junija 
2013. 
 
Projektni predlogi: 
oblikovati orodja za načrtovanje in upravljanje čezmejnega prostora 
 
 
 
ODBOR ZA PREVOZ 
 
Območje treh mest se nahaja na strateški lokaciji čezmejnih povezav na regionalni, državni in 
meddržavni ravni.  Cilj odbora je oblikovati predloge za izboljšanje prevoznih in komunikacijskih 
infrastruktur na mestnem območju, bodisi z vidika mednarodnih (intermodalni koridorji) povezav 
(železniških in cestnih) bodisi z vidika mestne mobilnosti. Obenem je nujno vzpostaviti metodične 
odnose z drugimi občinami za okrepitev kompetitivnosti celotnega prostora in posledično 
ekonomsko rast ter pritegnitev investicij.  
 
Prednostni ukrepi: 

 izboljšati regionalno mobilnost s povezavo sekundarnih in terciarnih vozlišč na čezevropsko 
transportno mrežo (TEN-T) 

 razvoj ekološko trajnostnih nizko ogljičnih prevoznih sredstev in spodbujanje trajnostne 
mobilnosti na območju treh mest 

 razvoj celostnih, visoko kakovostnih in interoperabilnih železniških sistemov 
 
Število sestankov: 5 (16/10/2012, 15/11/2012, 17/4/2013, 27/9/2013 e 21/10/2013) 
 
Projektni predlogi: 
 

Železniško vozlišče Gorica 
- Nova Gorica - Šempeter-
Vrtojba 

Ponovna oživitev železniškega vozla Gorica - Nova Gorica - Šempeter-Vrtojba, kot del 
Strateškega načrta za razvoj Občin Gorica, Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba (novo 
programsko obdobje EU 2014-2020), sklicujoč se v veliki meri na projekte (ADRIA A - 
TIP), ki so že v teku 

Logistični center Vrtojba Organizirati trženje in upravljanje LC Vrtojba v sodelovanju z italijanskim partnerjem 
SDAG  ter izgradnja in prostorska ureditev LC Vrtojba na slovenski strani meje 

ePart@GO »brezplačna« storitev, ki zagotavlja informiranost uporabnikov o lokacijah in prostih 
kapacitetah parkirišč za motorna vozila 

ADRIA A  Vodenje projekta ADRIA A  
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GO&GO  

Program za digitalne 
tehnologije 

Ker je prenos nematerialnih virov del logističnih procesov in vodilna pobuda EU 
„Evropski program za digitalne tehnologije“ za pospešitev vzpostavljanja hitrega 
interneta, je cilj gospodinjstvom in podjetjem zagotoviti brezplačno koriščenje 
prednosti enotnega digitalnega trga. 

Smart City Solution Aplikacije Kjesibus in Kjesi taxi. Pamentni odvoz odpadkov. 

Altre proposte mobilità Povezava storitve bike sharing, taksi službe, nadgradnja kolesarskih poti, 
povezovanje avtobusnih trat, car sharing. Center za izmenjavo podatkov policije. 
Sistem prometnih znakov in upravljanja prometa  

Car Sharing Vzpostavitev ponudbe souporabe avtomobila v treh mestih ali na večjem območju 

 
 
 
ODBOR ZA ENERGIJO 
 
Pojem trajnostnega razvoja predstavlja enega od temeljev bodoče gospodarske, okoljske in 
družbene politike na globalni, državni in regionalni ravni. Slediti »trajnostnemu razvoju« pomeni 
sprejeti celosten in preventiven pristop do okoljskih vprašanj, ki ga morajo sprejeti vsi vpleteni 
subjekti: politika javne uprave, ukrepi v proizvodnji, ravnanje potrošnikov in prebivalcev. Zlasti terja 
nove načine delovanja javne uprave, ki so osnovani na uravnoteženosti različnih  interesov 
(splošnih in posebnih) ter na področnem združevanju. K temu nas silijo tudi novosti nove evropske 
zakonodaje. 
K temu projektnemu področju sodijo ukrepi, ki odgovarjajo na potrebe spodbujanja raziskav in 
tehnološkega razvoja ter na sprejetje energetske politike, ki je skladna s cilji trajnostnega razvoja, z 
racionalno uporabo energije in z razvojem novih ter obnovljivih virov energije. 
 
Prednostni ukrepi: 
bolj racionalna in učinkovita raba energije in razvoj novih ter obnovljivih virov energije. 
 
Število sestankov: 5 (16/10/2012, 7/11/2012, 7/6/2013, 11/9/2013, 11/10/2013) 
 
Projektni predlogi: 
 

Center za predelavo 
biomase 

Uporaba lokalne biomase in vpeljava novih sistemov daljinskega ogrevanja na 
biomaso in soproizvodnjo 

Mestni avtobus na plin Nakup avtobusov na plin za mestni prevoz Predvideva zmanjšanje emisij CO2 za 15% 
(za javni prevoz). 

Sistem za upravljanje 
porabe vode 

Izvajanje sistema upravljanja uporabe vode. 

MicroEnergyStorage Povečati stopnjo prodora obnovljivih virov energije v javnih in zasebnih zgradbah s 
spodbujanjem razvoja modelov optimalnega upravljanja hidro in termo elektrarn na 
ravni posameznih objektov, ki temelji na uporabi sistemov za shranjevanje in rešitev, 
ki slonijo na samoporabi 

Od Konvencije županov do 
Konvencije občanov 

Splošni cilj je spodbuditi zmanjšanje emisij toplogrednih plinov na referenčnem 
območju s spremembo uporabniških navad in z odpravljanjem potrat v končni porabi 
energije 

GO Energy Optimiziran sistem proizvodnje energije, namenjen predvsem okoljski trajnosti in 
povečanju uporabe lokalnih verov 

ReMIDA 

(v teku) 

Priprava Akcijskega načrta za trajnostno energijo treh mest (SEAP) 
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ODBOR ZA ZDRAVSTVO 
 
Eden od ciljev EZTS GO je izboljšati kakovost življenja prebivalcev z razširitvijo in okrepitvijo 
ponudbe kakovostnih socialno-zdravstvenih storitev. Pri tem ne gre zgolj za izboljšave na 
infrastrukturi, ampak za potrebo po tem, da se v tem prostoru ohranijo tiste zdravstveno-socialne 
storitve, ki so nujne za dobro počutje prebivalstva. Ob upoštevanju usmeritev evropske politike in 
zakonodaje želi EZTS GO ustvariti celostno ponudbo zdravstevno-socialnih storitev z okrepitvijo 
aktivnosti in ustanov, ki skrbijo za dobrobit prebivalcev ter za dobro telesno in duševno počutje v 
"razširjenem mestu". 
Gre za izredno pomembno področje tudi z vidika radikalnih sprememb, ki se obetajo v zdravstvu v 
obeh državah. Osnovna zamisel odbora je vzpostaviti sistem zdravstvenih storitev v korist 
prebivalcev in razčleniti ponudbo posameznih ustanov ter kakovostnih storitev z racionalizacijo 
stroškov. 
 
Prednostni ukrepi: 

 uvedba čezmejne mreže socialno-zdravstvenih storitev na območju EZTS GO; 

 izboljšati kakovost socialnih, skrbstvenih in zdravstvenih storitev;  

 duševno zdravje in socialno vključevanje. 
 
Število sestankov: 6 (18/10/2012, 29/10/2012, 19/11/2012, 8/4/2013, 23/9/2013, 7/10/2013, 
dodatna tehnična srečanja na posameznih ustanovah) 
 
Projektni predlogi: 
 

Pot do poroda Projekt skupne porodnišnice 

 
 
 
ODBOR ZA KULTURO IN IZOBRAŽEVANJE 
 
Cilj projektnega področja je izobrazbo in človeške vire zastaviti kot ključna elementa za razvoj in 
kot investicijo v najožjem ekonomskem pomenu besede, torej kot dejavnik, ki s časom ustvarja 
dobiček. Strategija promocije kulture obsega koriščenje kulturnih dobrin, pa vse do poznavanja 
zgodovine ter pridobivanja analitičnih orodij in kategorij za razumevanje kompleksnosti sodobne 
stvarnosti in za kritično sprejemanje razvojnih priložnosti. 
To obenem pomeni zagotoviti boljšo prepoznavnost muzejev, knjižnic, arhivov, naravoslovnih in 
geografskih virov, okrepiti tudi neformalne in razširjene načine reproduciranja in obdelave znanja, 
olajšati združevanje, v prepričanju, da bogastvo, gostota in raznolikost možnosti postanejo 
množitelji priložnosti za svobodna soočanja in rast na spoznavnem, družbenem in relacionističnem 
področju. 
Promovirati razširjeno mesto kot prostor kulture, turizma in športa. Kulturne dobrine z vidika 
celovitega turističnega sistema.  
 
Prednostni ukrepi: 

 ovrednotenje zgodovinske, kulturne, krajinske dediščine in posebnosti 

 razvoj univerze 

 kultura, ki izobražuje in informira ljudi ter na ta način ustvarja novo podobo 

 usklajevanje kulturnih in športnih dejavnosti ter turistična promocija prireditev 

 opredelitev merketinških orodij 
 
Število sestankov: 6 (18/10/2012, 30/10/2012, 14/11/2012, 10/5/2013, 24/6/2013, 30/7/2013) 
 
Projektni predlogi: 
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Zgodovinska Goriška  Ovrednotenje kulturne dediščine Goriške, integrirana turistična čezmejna ponudba 

Naša Soča – Čezmejni 
naravni in kulturni park 

Sanacija zelenih površin, izboljšanje in spodbujanje turizma, arhitekturna in 
funkcionalna obnova stavb, priprava na kandidaturo na  UNESCO  

Nora Gregor transmedijski 
projekt 

Skupna  gledališka predstava o Nori Gregor ter dodatne pobude 

Čezmejni arhiv spominov Čezmejni arhiv spominov in sodobne kulture 

GoNGlab Čezmejna  izobraževalna platforma za filmsko vzgojo mladih 

Medijska platforma Glas 
Goriške 

Vzpostavitev medija v čezmejnem območju Goriške 

Projekt  “PONTE, MOST, 
PUINT” 

Večstopenjska sola Gorica 2. Predvideni so tečaji slovenskega jezika za razrede, ki 
bodo izbrali medkulturne in večjezične programe. 

Govor Tečaji slovenščine v GOrici in italijanščine v Novi Gorici 

UNG - Univerza v GOrici, 
Università di Gorizia, 
University of Gorizia  

Trojezična univerza v sedežu bivše goriške bolnišnice 

Kulturna dediščina in 
turizem 

Seznam pobud za zgodovinsko, turistico in kulturno ovrednotenje območja  

Čezmejna TV postaja Okrepitev čezmejne TV postaje 

 
 
 
ODBOR ZA ŠPORT 
 
Mreža športnih in rekreacijskih društev na območju treh mest je zelo razvejana. Tudi sodelovanje 
teh društev na prostovoljski ravni je že vrsto let zelo uspešno. Cilj odbora je vzpostaviti mrežo 
lokalnih športnih in rekreacijskih društev v korist prebivalcev, ki bodo tako lahko na celovit način 
koristili športne ter rekreacijske storitve, pobude in objekte. 
 
Prednostni ukrepi: 

 usklajevanje kulturnih in športnih dejavnosti ter turistična promocija prireditev 
 
Število sestankov: 2 (9/7/2013, 27/9/2013) Opomba: Odbor je bil ustanovljen junija 2013. 
 
Projektni predlogi: 
 

Šport in invalidnost Razširiti športno ponudbo za invalidne osebe . Izvedba specialističnega tečaja v 
slovenskem in italijanskem jeziku za športne dejavnosti, namenjene gibalno oviranim 
osebam. 

Go4Go Basket Velika delovna čezmejna supina, ki bo povezala košarkaška športna društva Gorice in 
Nove Gorice 

 
 
 
 
Podrobno razdelani projekti odborov so objavljeni na spletni strani: 
 
https://drive.google.com/folderview?id=0B8dFi1jvkaHCbjZqTHR3dzNGNGs&usp=sharing 


