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1. Uvod 
Trajnostna urbana strategija Nova Gorica (v nadaljevanju TUS) predstavlja temeljni dokument, s 

katerim Mestna občina Nova Gorica (v nadaljevanju MONG) opredeljuje potrebe in ukrepe razvoja 

mestnega območja do leta 2020 oz. leta 2023. Priprava strateškega dokumenta je potekala v 

sodelovanju s ključnimi deležniki od junija do oktobra 2016. TUS je bila sprejeta na 12. seji mestnega 

sveta MONG 21. januarja 2016. 

TUS Mestne občine Nova Gorica se osredotoča na upravičeno območje izvajanja TUS in hkrati 

upošteva širše vplivno območje. Mesto je 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. 

Izvedbeni načrt TUS 2017-2020 (IN) predstavlja osnovo za udejanjanje TUS z opredelitvijo 

prednostnih naložb in projektov za programsko obdobje 2014-2020. IN TUS je prikaz razvoja mesta 

v bolj operativnem smislu kot to prikaže TUS – z navedbo ključnih projektov za celotno obdobje, ki je 

zajeto v TUS in prikazom celostnega pristopa, s katerim se usmerjeno vodi urbano prenovo preko 

izvedbe investicij z največjimi učinki na razvoj mesta. Uvodni del IN  skupaj z osnovnim dokumentom 

TUS MONG  zadosti priporočilom Evropske komisije iz dokumenta  Guidance for Member States on 

Integrated Sustainable Urban Development1 in sporočilu EK organu upravljanja v RS z dne 5. 8. 2016. 

Dokument je pripravljen v skladu z elementi za pripravo Izvedbenega načrta TUS, kot so jih v 

smernicah z dne 24.10.2016 priporočili Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS), Služba vlade RS 

za razvoj in evropsko kohezijsko politiko kot Organ upravljanja evropske kohezijske politike (OU) in 

Ministrstvo za okolje in prostor v funkciji Posredniškega telesa (PT). 

Vključevanje javnosti: Javnost je bila intenzivno vključena v času nastajanja TUS, ko so bili z 

različnimi fokusnimi skupinami opredeljeni ukrepi in predvidene že ključne izvedbene aktivnosti. 

Osnutek izvedbenega načrta je bil  javno objavljen, dokument je bil  posredovan vsem članom 

strateškega sveta. Z njim se seznani mestni svet. 

Obdobje veljavnosti: Izvedbeni načrt TUS velja za obdobje od leta 2017 do leta 2020 oz. 20232, kar 

sovpada z obdobjem izvajanja evropske finančne perspektive 2014-2020. 

Sprejem in spreminjanje IN: V skladu z Okvirom za izvajanje in spremljanje (Poglavje 10 TUS) je za 

izvajanje TUS in s tem tudi sprejem in spreminjanje Izvedbenega načrta odgovoren župan.  

Sredstva za mehanizem Celostnih teritorialnih naložb (CTN): Izvajanje projektov bo v delu IN, ki 

se nanaša na financiranje s sredstvi EU za trajnostni urbani razvoj, potekalo prek t. i. mehanizma 

CTN.  MONG je na podlagi Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v obdobju 2014-

2020 (OP)  kot ena izmed 11 slovenskih mestnih občin upravičena do sofinanciranja TUS na treh 

področjih: 4.1. Spodbujanje energetske učinkovitosti, 4.4. Spodbujanje nizkoogljičnih strategij in 6.3.  

Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja.   

Pri usmerjanju sredstev za mehanizem CTN , se skladno z, dne 26.9.2016 podpisanim Sporazumom 

o izvajanju nalog mehanizma Celostnih teritorialnih naložb, sklenjen med SVRK in ZMOS, uporablja 

okvirna razporeditev sredstev glede na izvajanje TUS, skladno z izračuni na podlagi metodologije za 
                                                                    
1 Article 7 ERDF Regulation/EGESIF_15-0010-02 20/04/2016/ 
2 V skladu s pravili evropske kohezijske politike se projekti izvajajo lahko do leta 2023 (Pravilo N+3).  



 

izračun okvirne razposreditve sredstev. MONG 

ookvirno 10 mio EUR sredstev iz kohezijskih sredstev EU in n

mehanizma CTN. 

2. Povzetek bistvenih elementov TUS 

2.1 Območje TUS  

Mestna občina Nova Gorica je po površini 

deveta največja slovenska občina. 

sestavljajo mestno naselje Nova Gorica in t.i. naselja mestnega območja: Solkan, Kromberk, Rožna 

Dolina in Pristava. Mestno območje ima 19.744 oz. 62 % prebivalcev MONG. Občinski prostorski 

načrt v vplivno mestno območje uvršča tudi naselja Ajševica, Loke in Stara Gora, zato s

smiselno upoštevajo tudi njihove potrebe.

Karta 1 Prikaz mestnega območj
naselji po OPN 

2.2 Razvojni izzivi mesta 

Na osnovi poglobljene analize stanja prostora, okolja in podnebnih vplivov,

poslovnega in inovacijskega ter socialnega okolja je bila 

okoljsko-prostorska analiza z analiz

štirje ključni razvojni izzivi mestnega območja

TUS, Poglavje 3,4 in Priloga 2. Osnovni statistični podatki so zbrani v Prilogi 1.

Razvojni izziv 1 - splošno: Pozicioniranje mesta v slovenskem in čezmejnem prostoru 

Nova Gorica kot središče Severno Primorske regije in središče nacionalnega pomena ima zaradi 

svoje lege na zahodni slovenski meji, specifične zgodovine in tesnega sobivanja z občinama 

 

 

izračun okvirne razposreditve sredstev. MONG ima za izvajanje TUS poleg drugih virov  

EUR sredstev iz kohezijskih sredstev EU in nacionalnega sofinanciranja za izvajanje 

ovzetek bistvenih elementov TUS    

Mestna občina Nova Gorica je po površini (280 km2) in tudi po številu prebivalcev (

največja slovenska občina. Mestno območje, ki je predmet 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 oz. 62 % prebivalcev MONG. Občinski prostorski 

livno mestno območje uvršča tudi naselja Ajševica, Loke in Stara Gora, zato s

smiselno upoštevajo tudi njihove potrebe. 

Prikaz mestnega območja s prehodnimi Karta 2 Položaj Nove Gorice v čezmejnem somestju 
EZTS Nova Gorica - Gorica – Šempeter

 

 

analize stanja prostora, okolja in podnebnih vplivov, demografskih trendov, 

poslovnega in inovacijskega ter socialnega okolja je bila v TUS izdelana celovita socio

analizo prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti

štirje ključni razvojni izzivi mestnega območja. Na tem mestu podajamo njihov povzetek.  Glej tudi 

Osnovni statistični podatki so zbrani v Prilogi 1. 

Pozicioniranje mesta v slovenskem in čezmejnem prostoru 

Nova Gorica kot središče Severno Primorske regije in središče nacionalnega pomena ima zaradi 

svoje lege na zahodni slovenski meji, specifične zgodovine in tesnega sobivanja z občinama 
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ima za izvajanje TUS poleg drugih virov  na razpolago 

alnega sofinanciranja za izvajanje 

) in tudi po številu prebivalcev (31.752 v letu 2014) 

območje, ki je predmet 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 oz. 62 % prebivalcev MONG. Občinski prostorski 

livno mestno območje uvršča tudi naselja Ajševica, Loke in Stara Gora, zato se s TUS 

Gorice v čezmejnem somestju 
Šempeter 

 

demografskih trendov, 

celovita socio-ekonomska in 

nevarnosti ter opredeljeni 

Na tem mestu podajamo njihov povzetek.  Glej tudi 

Pozicioniranje mesta v slovenskem in čezmejnem prostoru  

Nova Gorica kot središče Severno Primorske regije in središče nacionalnega pomena ima zaradi 

svoje lege na zahodni slovenski meji, specifične zgodovine in tesnega sobivanja z občinama 
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Šempeter-Vrtojba in italijansko Gorico potencial in energijo, da zavzame vlogo dinamičnega 

mednarodnega središča v prostoru med Ljubljano, Vidmom, Trstom in Benetkami.  

Po drugi strani se je somestje treh občin z ustanovitvijo EZTS odločilo za formalizirano sodelovanje, 

kar odpira nove priložnosti čezmejnega pozicioniranja (glej Karto 2). Mesto Nova Gorica v tem 

kontekstu prepoznava obdobje do leta 2020 kot priložnost za povrnitev nekdanje energije ‘mladega 

mesta’, krepitev konkurenčnosti in komplementarnosti s sosednjo Gorico 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).  

Razvojni izziv 2 - gospodarstvo: Gospodarska transformacija  

V primerjavi z obdobjem pred gospodarsko krizo se je število delovnih mest znižalo za 2.720, število 

delovno aktivnega prebivalstva pa za 2.3543. Mesto želi izboljšati pogoje za nastajanje, rast in prihod 

podjetij, še zlasti v panogah s potencialom rasti. Kot perspektivne so bile prepoznane naslednje 

dejavnosti: igralništvo in tehnologije igralništva, poslovno-tehnične in logistične storitve, IKT 

tehnologije, zdravstvene in socialno-varstvene storitve, turizem in šport ter energetika. 

V gospodarskih conah v občini je okoli 100 ha površin, od tega 12 ha nezazidanih. Zahteven 

dolgoročen izziv predstavljajo neizkoriščene degradirane urbane površine v razpršeni zasebni lasti, 

saj te in pa opuščeni objekti predstavljajo edino večje območje za nove podjetniške naložbe.  

Mesto se lahko pozicionira kot idealno lokalno okolje za globalno poslovanje tudi z aktiviranjem 

potencialov univerze, tehnološkega parka ter drugih razvojnih in raziskovalnih institucij. Potrebuje 

spodbudno poslovno okolje in nov poslovni model mesta, ki bo konkurenčen in navdušujoč ter bo 

privabljal ljudi in podjetja. 

Razvojni izziv 3 – okolje in podnebje: Visoka kakovost bivanja v mestu, učinkovitost urbanih 

sistemov in podnebne spremembe 

Urbani podsistemi na področju javne razsvetljave, daljinskega ogrevanja in energetske učinkovitosti 

objektov, prometnega sistema in trajnostne mobilnosti še niso ustrezno urejeni, povezani oz. so 

premalo učinkoviti. Največji porabniki energije v občini so promet, podjetja in stanovanja, ki so 

hkrati tudi največji povzročitelji emisij CO2. Na območju mesta je bil v zadnjem letu saniran večji 

obseg večstanovanjskih stavb (Cankarjeva in ulica Gradnikove brigade). 

Osnovno omrežje kolesarskih poti na območju mesta je v zaključni fazi. 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 povezave z mestom pričakujejo tudi primestna naselja, še zlasti ob 

zbirnih in napajalnih cestah (npr. iz smeri Kromberka). Sočasno z urejanjem kolesarskih in peš poti je 

potrebno optimizirati tudi javni potniški promet na območju somestja. 

                                                                    
3 Vir: ralične podatkovne baze SURS (konec leta 2014). Aktualni trend: registrirane brezposelne osebe: 1436, 
stopnja reg. brezpos.. 10,5 % (nov. 2015);  v dec. 2016 pa 1191 oseb, stopnja: 8,7 %. delovno aktivno preb. 
12.200 oseb (nov. 2015); 12.483 oseb (dec. 2016) 
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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 in skrbi za nadaljnje ohranjanje 

zelenih površin v mestu.  

Razvojni izziv 4 – družba in demografija: Vitalnost mesta in vključevanje meščanov v mestno 

skupnost  

Zaustavitev negativnih demografskih trendov je primaren izziv TUS. Število prebivalcev v mestnem 

območju se že nekaj let zmanjšuje, predvsem na račun upada priselitev iz tujine in odseljevanja 

mladega prebivalstva.  

Ob podpori gospodarski transformaciji mora mesto skrbeti tudi za kakovostno življenjsko in socialno 

okolje za mlade družine in druge skupine prebivalstva. Prebivalci sosesk želijo okrepiti skupnostni 

duh in bolje izkorisiti javne prostore za druženje in povezovanje generacij.  Multikulturnost je 

pomemben potencial za razvoj mesta, urbane kulture ter čezmejnega in širšega povezovanja. 

Finančna kriza je iznenada močno zarezala v gospodarstvo in delovna mesta ter posledično vplivala 

na zmanjšanje ekonomske moči prebivalcev Nove Gorice. Med izzivi na področju socialne varnosti 

gre izpostaviti povečevanje socialnih stisk in revščine, položaj mladih in naglo rast populacije 

starejših. 
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Tabela 1 Shematski prikaz logičnega okvira TUS MONG -1.del: Analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti ter razvojni izzivi 
 Prednosti Slabosti  Priložnosti Nevarnosti Razvojni 

izziv 

G
o

sp
o

da
rs

ko
- 

te
h

no
lo

šk
i 

- razvijajoče se start up okolje 
- univerza, visokošolske ustanove, MIC  
- 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
ko

-p
o

d
ne

b
ni

 

- varen, čist in urejen mestni prostor 
- brezplačen javni mestni promet 

povezuje mesto in subcentre 
- osnovno kolesarsko omrežje 
- urejena komunalna infrastruktura 
- čist zrak  
- obsežne zelene površine v in na robu 

mesta 

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

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

- neurejene zaledne vode v mestu 
onemogočajo širitev mesta 

- mesto kolesarjev in mobilnosti 
- optimiziranje ravnanja z odpadki 
- uvajanje koncepta pametnega mesta 
- trajnostni načini urejanja zalednih voda v 

mestu 
- raba potenciala geografske lege (klima-

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

- ohranjanje zelenih površin v mestu 

- visoka vlaganja za posodobitev in 
vzpostavitev energetsko  

- učinkovitih omrežij  
- visoka vlaganja v urejanje zalednih 

voda in omejena dostopnost virov 
- klimatske spremembe: ogrevanje, 

poplave 

- Visoka kakovost 
bivanja v mestu, 
učinkovitost 
urbanih 
sistemov in 
podnebne 
spremembe 

S
o

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 športna infrastruktura in 

ponudba za preživljanje prostega 
časa 

- stagnacija prebivalstva 
- zmanjševanje delovno aktivnega 

prebivalstva 
- nadpovprečen indeks staranja v mestnem 

območju 
- 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 storitve (zdravstvo, socialne 
storitve) 

- ustvarjanje pogojev za mlade družine 
- 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 in pospešeno 

staranje prebivalstva  
- migracije azilantov (prek Italije) 
- povečevanje socialne neenakosti 

 

- Vitalnost mesta 
in vključevanje 
meščanov v 
mestno 
skupnost  
 

G
eo

-p
o

lit
ič

ni
  

- 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 
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2.3 Strateški okvir TUS 

 

2.3.1 Razvojna vizija 2020+ 

Mlado in zeleno središče 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: dinamično 

gospodarsko in univerziteteno središče med Ljubljano, Trstom, Benetkami in Vidmom privablja 

talente in prodorna podjetja ter jim omogoča učinkovito in ustvarjalno okolje za rast, razvoj in posle.   

• Mesto veselja do življenja za vse generacije: mesto omogoča visoko kakovost bivanja vsem 

generacijam. Prepoznavno je kot mesto aktivnih in zdravih ljudi, je občutljivo za skupnost, še posebej 

ranljive skupine. Je živahno multikulturno središče prostora ob meji. 

• Zeleno nizkoogljično mesto: Nova Gorica je eno vodilnih slovenskih mest na področju trajnostne 

mobilnosti. Središče mesta in subcentri so povezani s kolesarskimi in peš potmi, somestje je 

povezano z učinkovitim javnim potniškim prometom. Pametno in učinkovito upravlja z energijo, 

naravnimi viri, prometom in prostorom ter uvaja koncept pametnega mesta. 

• Jedro čezmejnega somestja Nova Gorica – Šempeter – Gorica: Nova Gorica kot najbolj vitalno jedro 

somestja Nova Gorica krepi funkcije, ki mestu in somestju izboljšujejo mednarodno prepoznavnost in 

konkurenčnost.  

 

2.3.2 Strateški cilji in pričakovani rezultati po prednostnih področjih 

Za uresničevanje dolgoročne vizije razvoja urbanega območja Nove Gorice so zastavljeni štiri 

prednostne usmeritve in štirje strateški cilji s pričakovanimi rezultati.  

Tabela 2 Strateški cilji in pričakovani rezultati 

 Prednostna usmeritev in 

strateški cilj 

Pričakovani rezultati 2023 

G
o

sp
o

da
rs

ko
- t

eh
no

lo
šk

i 

Prednostna usmeritev 1: 

Gospodarsko prodorno in 

inovativno mesto 

Strateški cilj 1: 

Diverzifikacija gospodarstva 

in krepitev malih in srednjih 

podjetij – povečanje 

ekonomske moči mesta. 

 

 

• 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 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. 
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O
ko

ljs
ko

-p
o

d
ne

b
ni

 
Prednostna usmeritev 2: 

Učinkovito mesto 

Strateški cilj 2: 

Nizkoogljično mesto – 

zniževanje izpustov CO2. 

 

 

• 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. 

• 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 
(podnebni ukrep). 

• Uvedene rešitve za pametno in učinkovitejše upravljanje javnih mestnih omrežij 
in storitev. 

S
o

ci
al

no
-d

em
og

ra
fs

ki
 

Prednostna usmeritev 3: 

Dinamična življenjska 

skupnost 

Strateški cilj 3: Ustvariti 

privlačno socialno okolje za 

bivanje vseh skupin 

prebivalcev, še posebej za 

mlade družine 

• 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. 

G
eo

-p
o

lit
ič

ni
  

Prednostna usmeritev 4: 

Upravljanje urbanega 

razvoja 

Strateški cilj 4: Krepitev 

vloge Nove Gorice kot 

regionalnega in 4. 

mednarodnega središča 

• Učinkovito in uspešno delovanje Projektne pisarne 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. 

 

• Povezanost strateških področij – prednostnih usmeritev: TUS namenja osrednje težišče 

strateškemu področju Gospodarsko prodorno in inovativno mesto, ki se vsebinsko in logično 

dopolnjuje s strateškima področjima 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. 

2.3.3 Razvojni ukrepi po prioritetnih področjih in njihov vpliv na razvoj mesta 

Za vsako prednostno področje in strateški razvojni cilj je bilo zasnovanih 16 ukrepov, ki so vsebinsko 

predstavljeni v poglavju 7 TUS, vsebinski povzetek ukrepov pa je v tabeli 3. Ukrepi so zastavljeni na 

način, da omogočajo: 

• Prednostno reševanje ključnih izzivov mesta, prebivalcev in gospodarskih akterjev: v 

procesu priprave TUS so predstavniki zainteresiranih javnosti predlagali veliko aktivnosti in 

ukrepov.  V sodelovanju s strateškim svetom so bila izbrana tista področja aktivnosti, ki so bila 

prepoznana kot prednostna in hkrati lahko vplivajo na aktiviranje drugih področij. 

• Medsebojno povezovanje in omogočanje sinergij pri doseganju rezultatov: Ukrepi so 

zastavljeni na način, ki omogoča celovito izvedbo vsebinsko zaokroženih projektov oz. 

programov, hkrati pa se ukrepi med seboj ne podvajajo. Prikaz vsebinske povezanosti in 

odvisnosti med ukrepi TUS je v Prilogi 2. 
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• Prostorsko skladnost in osredotočenost na izbrane predele mesta: Ukrepi se osredotočajo na 

nekaj ključnih predelov mesta - obmejni gospodarski pas ob železnici, gospodarsko območje na 

vzhodu mesta (Meblo-Kromberk), središče mesta s Kidričevo ulico in urbanimi soseskami, zeleni 

pas mesta na zahodu in jugu z rekreacijskimi površinami ter območja subcentrov Kromberka, 

Rožne Doline, Pristave in Solkana. 

• Povezljivost ukrepov s strateškimi razvojnimi politikami:  Pri oblikovanju razvojnih ukrepov je bil 
upoštevan širši strateški kontekst - umeščanje Nove Gorice kot središča nacionalnega pomena 
(kulturno, gospodarsko in regionalno prometno vozlišče) in središča Severne Primorske 
(upravno in zaposlitveno središče) s specifično obmejno lego ter vlogo v prostoru Alpe-Jadran 
(regijsko središče v kontektstu evropskega prostora). Pri oblikovanju ukrepov so bili upoštevani 
tudi cilji kohezijske politike 2014-2020 in Urbane agende 2020, v odnosu do Strategije pametne 
specializacije in politike razvoja podeželja (LAS).  

 
V prilogi 2 je prikazana medsebojna notranja uskajenost ukrepov. 
 

Tabela 3 Povzetek vsebin ukrepov  

Ukrep Ključne aktivnosti predvidene v ukrepu 

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

- vzpostavitev informiranja in sodelovanja med institucijami podpornega okolja 
- oblikovanje celovitega paketa/programa prilagojenih spodbud in storitev za 

privabljanje investitorjev in za podporo zagonu in rasti podjetij in izvajanje 

1.2. HUB Goriške regije/ RR 
– talenti –znanje 

- razvoj programov odkrivanja talentov, povezovanje mladih, raziskovalnih institucij in 
podjetij  

- razvoj mehkih vsebin in storitev za razvoj novih znanj in tehnologij in v podpor 
specializaciji mesta,  

- zagotavljanje prostorskih pogojev 
1.3 Revitalizacija 
degradiranih industrijskih 
območij 

- priprava strokovnih podlag in modelov za aktiviranje in revitalizacijo degradiranih 
površin na območju poslovnih lokacij, prednostno območje gospodarskega pasu ob 
železnici 

1.4 Turizem: uveljavitev, 
razvoj in organiziranje 
turistične destinacije 

- priprava podlag (konceptov, strategij) za repozicioniranje nove gorice kot urbane 
turistične destinacije za (nove) ciljne skupine 

- reorganiziranje destinacije in podpornega okolja 
- urejanje površin in prostorov za podporo turističnim produktom in mobilnosti 

2.1 Učinkovita energetska 
omrežja 

- priprava in izvedba aktivnosti sanacije daljinskega ogrevanja, širitev omrežja, preučitev 
možnosti uvedbe daljinskega hlajenja 

- prilagoditev javne razsvetljave zahtevam zakonodaje in povečanje učinkovitosti 
2.2 Celovite energetske 
prenove 

- priprava strokovnih podlag in izvedba energetskih prenov objektov 

2.3 Sistem trajnostne 
mobilnosti  

- spodbujanje trajnostne mobilnosti (hoja, peš, uporaba javnega potniškega prometa) 
- dokončanje omrežja kolesarskih poti in povezav s subcentri, vzpostavitev mobilnostnih 

centrov 
- priprava in izvajanje ukrepov za urejanje mirujočega prometa ter ukrepov umirjanja 

prometa 
2.4 Prilagajanje podnebnim 
spremembam  

- priprava podlag in izvedba naložb za upravljanje z zalednimi vodami v mestu 
- ohranjanje in urejanje zelenih površin 

2.5 Pametno mesto - zasnova koncepta pametnega mesta za področje gospodarskih javnih služb 
- razvoj in uvajanje pilotskih rešitev 

3.1 Urejanje vitalnih javnih 
mestnih prostorov  

- urejanje vitalnih javnih zunanjih in notranjih površin za druženje, izvajanje kulturnih, 
prostočasnih in drugih vsebin 

3.2 Rekreacijske in površine 
za prosti čas 

- urejanje javnih športnih površin (zunanjih in notranjih) 
- vzpostavljanje pogojev za podporo razvoju športnega turizma 

3.3 Urbana kultura in 
iniciative sosesk 

- podpora razvoju skupnosti in koriščenju urbanih ambientov in sosesk za urbane pobude 
meščanov 

- spodbude za ustvarjalni razvoj urbanih zgodb, spodbude za promocijo lokalne oskrbe, 
krožnega gospodarstva  
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3.4 Stanovanja - izvedba aktivnosti za povečanje razpoložljivosti stanovanj (strokovne podlage za 
prenove in gradnjo) 

- novi modeli in pristopi 
- aktiviranje obstoječih stanovanjskih površin 

3.5 Socialni programi - urejanje prostorskih pogojev in povečanje dostopnosti socialno-varstvenih storitev za 
ranljive skupine prebivalcev 

- podpora izvajanju programov in storitev 
4.1 Koordinirano 
upravljanje procesa 
transformacije   

- vzpostavitev strokovne skupine in pisarne za prenovo  
- koordinacija med vsemi deležniki TUS 
- upravljanje portfelja prioritetnih projektov in spremljanje učinkov projektov  

4.2 Načrtno komuniciranje 
in trženje mesta 

- priprava koncepta za pozicioniranje Nove Gorice v širšem okolju 
- razvoj komunikacijskih orodij 
- izvedba aktivnosti promocije in trženja 

 

2.3.4 Spremljanje doseganja razvojnih ciljev   

Doseganje strateških in operativnih ciljev TUS bo potekalo s pomočjo SMART kazalnikov. Za 

strateške cilje so bili v TUS opredeljeni kazalniki vpliva, za operativne cilje pa kazalniki rezultata. Za 

kazalnike so določene izhodiščne vrednosti za leto 2014 (oz. zadnji dostopen podatek) in ciljne 

vrednosti za leto 2018 in za leto 2023 kot zaključno leto izvedbenega načrta. V prilogi 3 Izvedbenega 

načrta je šifrant kazalnikov TUS MONG z izhodiščnimi in ciljnimi vrednostmi ter opisom načina 

zbiranja in virov za preverjanje podatkov. Priloga 3 predstavlja glavno orodje za kvantitativno 

spremljanje.  

Vzpostavitev sistema in spremljanje izvajanja TUS je del nalog koordinatorja TUS. 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. 
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Tabela 4 Shematski prikaz logičnega okvira TUS MONG - 2. del: Razvojni izzivi, strateški in operativni cilji, kazalniki in ukrepi po prednostnih tematskih področjih 

Gopodarstvo Okolje - podnebje Družba in demografija Geo-politično področje 

Razvojni izzivi:  
- Gospodarska transformacija (novi 

poslovni model mesta, nastajanje in rast 
podjetij, nove delovna mesta, 
revitalizacija poslovnih con, preobrazba 
turizma)  

Razvojni izzivi:  
- Visoka kakovost bivanja v mestu 

(trajnostno upravljanje s prostorom) 
- Učinkovitost urbanih sistemov (javna 

infrastruktura, mobilnost) 
- Podnebne spremembe (zaledne vode, 

zelene površine) 

Razvojni izzivi: 
- Vitalnost mesta (starejši in mlade družine) 
- Vključevanje meščanov v mestno 

skupnost  (skrb za ranljive skupine, mestni 
utrip in socialno življenje) 

Razvojni izzivi: 
- Pozicioniranje in krepitev vloge mesta v 

slovenskem in čezmejnem prostoru 
(profesionalno upravljanje procesa 
transformacije in pozicioniranja, 
integracija urbanega in čezmejnega 
razvoja) 

� � � � 
PU 1: Gospodarsko prodorno in 
inovativno mesto 

PU 2: Učinkovito mesto PU 3: Dinamična življenjska skupnost PU 4: Upravljanje urbanega razvoja 

Strateški cilj: 
1. Diverzifikacija gospodarstva in krepitev 
malih in srednjih podjetij 

Strateški cilj: 
2. Zniževanje izpustov v okolje (CO2: 
nizkoogljično mesto in drugih emisij) 

Strateški cilj: 
3. Ustvariti privlačno (socialno) okolje za 
bivanje in priseljevanje mladih (družin) 

Strateški cilj: 
4. Krepitev vloge Nove Gorice kot 
regionalnega in 4. mednarodnega 
središča 

Kazalnik vpliva 2023: 
- K1.1 Dodana vrednost na zaposlenega v 

gospodarskih družbah, EUR (�) 
- K1.2 Površina nerevitaliziranih površin v 

mestu, ha, (�) 
 

Kazalnik vpliva 2023: 
- K2.1 Emisije CO2 v MONG, t/leto, (�) 
- K2.2 Letna poraba energije stavb v 

javnem sektorju, (-10 %; 18.7 mio 
kWh/leto ) 

- K2.3 Povprečna specifična raba energije v 
javnih stavbah MONG (95 kWh/m2) 

- K 2.4 Letna poraba energije v stanovanjih 
(-10%; 155 kWh/leto) 

- K 2.5. Izpust prečiščenih in neprečiščenih 
odpadnih voda (V: Število PE na CČN NG) 
(26545) 

Kazalnik vpliva 2023: 
- K3.1 Število prebivalcev, ki živi na 

območjih s TUS (=PN 6.3 CO37) (�) 
- K3.2 Povprečna starost prebivalca Nove 

Gorice (�) 
 

Kazalnik vpliva 2023: 
- K4.1 Število prebivalcev, ki živi na 

območjih s TUS (=PN 6.3 CO37) (�) 
- K4.2 Št. novih mednarodnih podjetij v 

Novi Gorici (�) 
 

Operativni cilji: 
1. Vzpostaviti profesionalno poslovno okolje 

za nastajanje, rast in razvoj MSP 
2. Aktivirati degradirane urbane površine za  

gospodarstvo 
3. Pospešiti razvoj  turizma v mestu 

Operativni cilji: 
1. Povečati energetsko učinkovitost 
2. Izboljšati sistem trajnostne mobilnosti v 

mestu in povezanost s subcentri 
3. Pripraviti strokovne podlage za urejanje 

zalednih voda in izvesti prve naložbe 
Vzpostaviti koncept pametnega mesta na 
področju GJS 

Operativni cilji: 
1. Izboljšati opremljenost in dostopnost 

javnih površin za kakovostno urbano 
bivanje  

2. Povečati dostopnost stanovanj za mlade 
in ranljive skupine 

3. Krepitev socialne vključenosti in 
medgeneracijskega sodelovanja 

Operativni cilji: 
1. Vzpostavitev projektne pisarne TUS 
2. Zasnovati učinkovito informiranje in 

trženje mesta 
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Kazalniki rezultatov: 
- K1.3 Število podprtih podjetij (5) 
- K1.4 Revitalizirane površine v mestu (za 

poslovno dejavnost) = PN 6.3 CO39 
(30.000 m2)  

- K1.5 Št. prihodov turistov (�) 
- K1.6 Št. ustvarjenih nočitev (�) 
 

Kazalniki rezultatov: 
- K2.6 Sanirano omrežje daljinskega 

ogrevanja (1.500 m) 
- K2.7 Posodobljeno omrežje javne 

razsvetljave (2.400 svetilk) 
- K2.8 Število gospodinjstev z boljšim 

razredom energijske porabe = PN 4.1 
CO31 (40) 

- K2.9 Uporabna površina energetsko 
obnovljenih stavb v lasti MONG 
(8.000m2) 

- K2.10 Odprt prostor, ustvarjen ali saniran 
na urbanih območjih= PN 6.3CO38 (1564 
m2) 

- K2.11 Število ukrepov trajnostne 
mobilnosti= PN4.4. 4.17 (5) 

- K2.12 število pilotskih rešitev (1 pilotska 
rešitev) 

Kazalniki rezultatov: 
- K3.3 Odprt prostor, ustvarjen ali saniran 

na urbanih območjih (25.000 m2) 
- K3. 4 Javne ali poslovne stavbe, zgrajene 

ali prenovljene na urbanih območjih 
(notranje površine)= PN 6.3 CO39, (4.000 
m2)  

- K3.5 Sanirane stanovanjske površine na 
urbanih območjih (stanovanja za mlade 
družine)= PN 6.3 CO40 (15) 

- K3.6 Spodbujene kulturne in skupnostne 
pobude in storitve, (št. novih programov: 
6) 

- K3.7 Programi za ranljive ciljne skupine: 
(število vključenih  60) 

Kazalniki rezultatov: 
- K4.3 Realizacija TUS: % realiziranih 

ukrepov (80%) 
 
 

UKREPI 

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

Ukrep 2.1 Učinkovita energetska omrežja Ukrep 3.1 Urejanje vitalnih javnih mestnih 
prostorov  

Ukrep 4.1 Koordinirano upravljanje 
procesa transformacije   

Ukrep 1.2. HUB Goriške regije/ RR – 
talenti –znanje 

Ukrep 2.2 Celovite energetske prenove Ukrep 3.2 Rekreacijske in površine za 
prosti čas 

Ukrep 4.2 Načrtno komuniciranje in 
trženje mesta 

Ukrep 1.3 Revitalizacija degradiranih 
industrijskih območij 

Ukrep 2.3 Sistem trajnostne mobilnosti  Ukrep 3.3 Urbana kultura in iniciative 
sosesk 

 

Ukrep 1.4 Turizem: uveljavitev, razvoj in 
organiziranje turistične destinacije 

Ukrep 2.4 Prilagajanje podnebnim 
spremembam  

Ukrep 3.4 Stanovanja  

 Ukrep 2.5 Pametno mesto Ukrep 3.5 Socialni programi  

Legenda:           
Kazalniki: Podčrtani kazalniki so identični kazalnikom ukrepov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.                                  
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Tabela 5 Pregled ukrepov TUS 

 Ukrep Predvideni 

stroški EUR 

Predvideni viri Glavni nosilec 

ukrepa 

Kazalnik za 

spremljanje 

učinkovitosti 

ukrepa  

Način 

zbiranja 

podatkov 

PU1:  
Gospodarsko 
prodorno in 
inovativno mesto 

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

1.818.062,00 Proračun MONG, Različni ETS 
programi, H2020, OP ESRR 

MONG-OGGJS K1.3  
 

Letno, glej P3 

1.2. HUB Goriške regije/ RR – talenti –znanje 3.200.000,00 Različni ETS programi, H2020, OP 
ESRR 

UNI NG, PTP K1.3  Letno, glej P3 

1.3 Revitalizacija degradiranih industrijskih območij 3.982.627,99 Proračun MONG, investitorji, OP CTN 
6.3. 

MONG- UD PP K1.4, K1.3 Letno, glej P3 

1.4 Turizem: uveljavitev, razvoj in organiziranje 
turistične destinacije 

8.914.612,50 Proračun MONG, Interreg IT/SLO – 
EZTS, Različni ETS programi, 

MONG – UD PP K.1.5 , K.1.6  Letno, glej P3 

PU 2:  
Učinkovito mesto 

2.1 Učinkovita energetska omrežja 1.367.835,59 Upravljalci GJS Upravljalci GJS K2.5 , K2.6  Letno, glej P3 

2.2 Celovite energetske prenove 2.906.631,90 OP CTN 4.1. OP-KS 4., Eko sklad, 
Stanovanjski sklad MONG 

MONG-OGGJS, 
GOLEA 

K2.7, K2.8  Letno, glej P3 

2.3 Sistem trajnostne mobilnosti  23.623.589,00 Proračun MONG, OP CTN 4.4. MONG- UD PP K2.10  Letno, glej P3 

2.4 Prilagajanje podnebnim spremembam  16.462.385,90 Proračun MONG, OP CTN 4.4. MONG - OOPJI K2.9  Letno, glej P3 

2.5 Pametno mesto 2.749.081,00 Različni ETS programi, H2020, OP 
ESRR/ESS 

MONG – UD PP K2.11  Letno, glej P3 

PU 3:  
Dinamična 
življenjska 
skupnost 

3.1 Urejanje vitalnih javnih mestnih prostorov  4.206.027,00 Proračun MONG, OP CTN 6.3. MONG - OOPJI K3.3, K3. 4  Letno, glej P3 

3.2 Rekreacijske in površine za prosti čas 3.495.500,00 Proračun MONG, OP CTN 6.3., 
Fundacija za šport 

MONG - ODD K3.3 , K3. 4  Letno, glej P3 

3.3 Urbana kultura in iniciative sosesk 1.902.007,00 Proračun MONG, OP CTN 6.3., 
Ministrstvo za kulturo, Različni 
centralizirani programi EK 

MONG - ODD, 
MONGG-OOPI 

K3.6  Letno, glej P3 

3.4 Stanovanja 1.125.000,00 Proračun MONG, OP CTN 6.3, OP 
CTN 4.1. 

Stanovanjski 
sklad MONG 

K3.5  Letno, glej P3 

3.5 Socialni programi 7.552.572,40 Proračun MONG, OP CTN 6.3, 
Interreg IT/SLO - EZTS 

MONG - ODD K3.7  Letno, glej P3 

PU 4:  
Upravljanje 
strategije 

4.1 1. Koordinirano upravljanje procesa transformacije   500.000,00 Proračun MONG, OP CTN 6.3 MONG- UD PP K4.3  Letno, glej P3 

4.2 2. Načrtno komuniciranje in trženje mesta 1.902.007,00 Proračun MONG MONG-OGGJS K4.2  Letno, glej P3 

 

Nosilec spremljanja izvedbe IN TUS (Oddelek/Služba MU MO): Mestna občina Nova Gorica, Urad direktorja, Projektna pisarna 

Periodično poročanje o izvedbi IN TUS (komu, kolikokrat, mesec, leto): Letno poročanje Mestnemu svetu MONG   
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3. Operacionalizacija ukrepov za doseganje razvojnih ciljev 

MO - pregled vseh predvidenih projektov, ki prispevajo k 

celovitemu razvoju MO4 
 

Tabela 6 Pregled projektov po prednostnih usmeritvah in ukrepih TUS   

 Ukrep/ projekt Nosilec CTN 

1. Gospodarsko prodorno in inovativno mesto   

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

1.1.1 Subvencioniranje komunalnega prispevka OGGJS  

1.1.2 Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti OGGJS  

1.1.3 Zagon novih inovativnih podjetij OGGJS, PTP  

1.1.4 Spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij OGGJS  

1.1.5 Nova delovna mesta in samozaposlitve OGGJS  

1.1.6 Prijave na evropske razpise - strateško razvojna inovativna partnerstva OGGJS, UD PP  

1.1.7 Spodbujanje projektov inovacij OGGJS, PTP  

Ukrep 1.2. HUB Goriške regije/ RR – talenti –znanje   

1.2.1 HUB Goriške regije (DIVES CITIUS): Mednarodno inovacijsko vozlišče Severno 
primorske regije 

UNI NG, PTP  

1.3 Revitalizacija degradiranih industrijskih in opuščenih območij   

1.3.1 Vozlišče kreativnih praks UD PP x 

1.3.2 
 

Sanacija dela na odlagalnem polju na smetišču Stara Gora OGGJS  

1.3.3 Zasnova revitalizacije industrijsko degradiranega območja  OGGJS, UD PP  

1.4 Turizem: uveljavitev, razvoj in organiziranje turistične destinacije   

1.4.1 Čezmejni naravni park Soča-Isonzo  EZTS GO, UD 
PP 

 

1.4.2 Ureditev turistične infrastrukture UD PP  

1.4.3 Skupna turistična organizacija šestih občin na Goriškem KŽ  

1.4.4 RESTAURA – Revitalizacijazgodovinskih stavb s pomočjo JZP UD PP  

1.4.5 Vila Rafut – možnosti revitalizacije objekta  ODD  

1.4.6 HERI SOL TASTE – čezmejni mozaik tradicije, lokalnih okusov in doživetij UD PP  

1.4.7 EGB bike UD PP  

1.4.8 
 

ATRIUM – HISTORY 2020 UD PP  

1.4.9 Mapiranje urbanih prostorov slovenskih mest v zgodovinskem okviru UD PP, KŽ  

2. Učinkovito mesto   

2.1 Učinkovita energetska omrežja 

2.1.1 Javna razsvetljava: Energetsko učinkovita prenova JR v MONG OGGJS  

2.1.2 NEKTEO – trajnostna energija za občine UD PP, GOLEA 
 

 

2.2 Celovite energetske prenove 

2.2.1 Celovita energetska prenova večstanovanjske stavbe na naslovu Streliška 14 Nova 
Gorica 

JStanovanjski 
sklad MONG 

x 

2.2.2 Celovite energetske sanacije in prenova stavb v lasti MONG UD PP  

2.2.3 Celovita energetska prenova mestne hiše OOPJI  

                                                                    
4 Gre za seznam vseh pomembnejših/večjih projektov za izvedbo ukrepov, ki jih predvideva TUS. V tem poglavju se jih samo našteje in 

pokaže navezavo konkretnih projektov na ukrepe, ki jih predvideva TUS za doseganje ciljev  TUS. Podrobneje so projekti 

predstavljeni/razdelani v poglavjih 3. in 4.   

 



   

 

 
18

 Ukrep/ projekt Nosilec CTN 

2.3 Sistem trajnostne mobilnosti 

2.3.1 K olesarsko omrežje mestnega območja Nova Gorica, mobilnostni center UD PP x 

2.3.2 Kolesarska povezava Rožna Dolina-Ajševica UD PP x 

2.3.3 P+R Solkan – Nova Gorica OOPJI, UD PP x 

2.3.4 Priprava CPS (Celostne prometne strategije) OOPJI  

2.3.5 Celovita prenova osrednje ulice Nove Gorice KŽ  

2.3.6 Podaljšek Sedejeve ulice OOPJI  

2.3.7 Vodovodna cesta UD PP  

2.3.8 Podaljšek Lavričeve  UD PP  

2.3.9 Cyclewalk Mode      EZTS GO,UD PP  

2.4 Prilagajanje podnebnim spremembam 

2.4.1 Kanalizacija v Novi Gorici OOPJI  

2.4.2 Kanalizacija Rožna dolina OOPJI  

2.4.3 Kanalizacija Solkan OOPJI  

2.4.4 Kanalizacija Kromberk OOPJI  

2.4.5 Vodarna Mrzlek 
 

 

2.4.6 Varovanje porečja CČN Nova Gorica  OGGJS, UD PP  

2.4.7 Odvodnik Ščedne UD PP  

2.4.8 Central Europe Waste UD PP  

2.4.9 CONA UD PP  

2.4.10 CORRUM UD PP  

    

2.5 Pametno mesto 

2.5.1 P.O. 2.0  - Pametno mesto KŽ, UD PP  

2.5.2 SMART MOBY – ukrepi trajnostne mobilosti na čezmejnem območju SLO/I UD PP  

3. Dinamična življenjska skupnost   

3.1 Urejanje vitalnih javnih mestnih prostorov 

3.1.1 Ureditev starega jedra Solkana OOPJI x 

3.1.2 Revitalizacija Rafutskega parka ODD, OGGJS x 

3.1.3 URBANSILVA – Varstvo habitatov in vrst v čezmejnih urbanih gozovih UD PP  

3.1.4 Mestna tržnica KŽ, OGGJS  

3.1.5 Ureditev centra naselja in pokopališča v Kromberku OOPJI  

3.1.6 Zasnova centra Rožne Doline OOPJI  

3.1.7 Izgradnja pokopališke infrastrukture v Stari Gori OGGJS  

3.2 Rekreacijske in površine za prosti čas 

3.2.1 Optimizacija in aktiviranje površin športnega parka NG – izgradnja pokritega bazena UD PP x 

3.2.2 Izgradnja in vzdrževanje otroških igrišč ODD  

3.3 Urbana kultura in iniciative sosesk 

3.3.1 Celovita prenova Cankarjevega naselja OOPJI x 

3.4 Stanovanja 

3.4.1 Stanovanja v urbanem območju, izgradnja ali prenova Stanovanjski 
sklad MONG 

x 

3.5 Socialni programi 

3.5.1 Skupnostni center Nova Gorica – II. Faza ODD, UD PP x 

3.5.2 SALUTE-ZDRAVSTVO  ODD  

3.5.3 Investicija v Zdravstveni dom Nova Gorica ODD  

4. Upravljanje strategije   
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 Ukrep/ projekt Nosilec CTN 

4.1 Koordinirano upravljanje procesa transformacije   

4.1.1 Pisarna za prenovo in transformacijo OOPJI, UD PP x 

4.2 Načrtno komuniciranje in trženje mesta 

4.1.2 INVEST GORIŠKA KŽ, OGGJS PP x 
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4. Prioritetni projekti za izvedbo TUS v obdobju 2014-2020  
 

Prioritetni projekti TUS za izvajanje v obdobju 2014-2020 prikazani v spodnji tabeli in podrobneje opisani v 

poglavju 3.1. Prednostni projekti so izbrani na podlagi naslednjih kriterijev: 

− Pomembnost TUS  (upoštevana je prioritizacija projektov po stopnji pomembnosti od 1 (zelo pomemben, 

velik učinek na cilje TUS) , 2 (pomemben učinek na cilje TUS) do 3  (manj pomemben z vidika obsega 

učinka) 

− Upoštevanje celovitosti ukrepanja na  vseh prednostnih usmeritvah TUS; 

− Skladnost z Operativnim programom za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020 in Programom 

sodelovanja Italija-Slovenija 2014-2020; 

− Upravičenost za sofinanciranje iz ukrepov CTN in prostorska umeščenost projekta med degradirana urbana 

območja v skladu s študijo Fakultete za arhitekturo, 2016 (za projekte CTN). 

 

4.1. Seznam prioritetnih projektov v obdobju 2014 - 2020  in viri financiranja 

Tabela 7 Seznam prioritetnih projektov 2014-2020 z viri financiraja  

Zap.  
št.  

Naziv projekta  P Ocenjena 
vrednost 
projekta  
skupaj 
EUR 

Lastna 
sredstva 
EUR 

Drugi 
potencialni 
viri  
EUR  

Drugi 
potencialni 
viri - 
navedba vira  

Aktivnosti za 
zagotavljanje 
skladnosti in 
dopolnjevanja 
virov*  

Projekt bo 
prijavljen za 
sofinanciranje v 
mehanizmu CTN 
(da/ne) 

1  Vozlišče kreativnih praks 
1 

3.982.627,99 796.525,60 3.186.102,39 ESRR-CTN, U 
6.3 

Predvidena je prijava 
na 1. JR CTN v 2017 

DA 

2 Optimizacija in aktiviranje 
površin športnega parka 1 

3.264.880,00 979.464,00 2.285.416,00 
 

ESRR-CTN, U 
6.3 

Predvidena je prijava 
na 1. JR CTN v 2017 

DA 

3 Skupnostni center Nova Gorica – 
II. faza 1 

1.502.572,40 195.720,27 1.081.852,13 
225.000,00 
(=1.306.852,13) 

ESRR-CTN, U 
6.3 

Predvidena je prijava 
na 1. JR CTN v 2017 

DA 

4 Celovita prenova Cankarjevega 
naselja 1 

1.902.007,00 
 

 
382.493,60 

 
1.519.513,40 

ESRR-CTN, U 
6.3 

Predvidena je prijava 
na 1. JR CTN  

DA 

5 Stanovanja v urbanem območju, 
izgradnja ali prenova 2 

1.125.000,00 225.000,00 900.000,00 ESRR-CTN, U 
6.3 

Predvidena je prijava 
na 2. JR CTN v 

DA 

6 Ureditev starega jedra Solkana 
1 

1.200.000,00 240.000,00 960.000,00 ESRR-CTN, U 
6.3 

Predvidena je prijava 
na 2. JR CTN  

DA 

7 Revitalizacijia Rafutskega parka 
1 

 
750.000,00 

150.000 600.000,00 ESRR-CTN, U 
6.3 

Predvidena je prijava 
na 2. JR CTN  

DA 

8 Celovita energetska prenova 
večstanovanjske stavbe na 
naslovu Streliška 14 Nova Gorica 

1 

387.968,54 327.968,54 60.000,00 ESRR-CTN, U 
4.1 

Predvidena je prijava 
na 1. JR CTN za U 4.1 

DA 

9 Kolesarsko omrežje mestnega 
območja Nove Gorica, 
mobilnostni center 

1 

 
1.828.077,00 

 
764.136,19 

 

 
1.063.940,81 

ESRR-CTN, U 
4.4 

Predvidena je prijava 
na 1. JR CTN za U 4.4 

DA 

10 Kolesarska povezava Rožna 
dolina – Ajševica 

1 1.228.469,00 550.203,00 678.266,00 ESRR-CTN, U 
4.4 

Predvidena je prijava 
na 1. JR CTN za U 
4.4. 

DA 

11 P& R Solkan –Nova Gorica 
1 

1.500.000,00 
 
 

600.000,00 900.000,00 ESRR-CTN, U 
4.4 

Predvidena je prijava 
na 1. JR CTN za U 
4.4. 

DA 

12 SALUTE ZDRAVSTVO 
 

5.000.000,00   5.000.000,00 Interreg IT/SI 
– EZTS 

Odobren, 
zagotovljeni viri,  

NE 

13 Naravni park Soča_Isonzo 
1 

5.000.000,00   5.000.000,00 Interreg IT/SI 
– EZTS 

Odobren, 
zagotovljeni viri,  

NE 

14 Celovite energetske sanacije in 
prenova stavb v lastni MONG 1 

2.107.824,00 1.723.130,00 384.694,00 OP- KS U 4.3 Prijava 1 faze 
oddana, Predvidena 
prijava 2 in 3 faze 

NE 

15 Varovanje porečja - CČN Nova 
Gorica 1 

8.880.385,90 3.580.385,90   
5.300.000,00 

OP - KS Predvidena 
neposredna vloga 

NE 

SKUPAJ 37.877.843,29 6.487.821,44 22.509.635,95     
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Uvrščenost projekta na seznam ne predstavlja zagotovila, da bo projekt sofinanciran v okviru izvajanja 

mehanizma CTN; prav tako uvrščenost projekta na ta seznam ne predstavlja pogoja za kandidiranje v okviru 

povabila ZMOS.  

4.2. Podrobnejši opis prioritetnih projektov za izvedbo TUS 2014- 2020 

4.2.1 Vozlišče kreativnih praks 

Zap. št. projekta:  1 

Naziv projekta: 
 

Vozlišče kreativnih praks 

Kratka vsebina  
(do 500 znakov brez 
presledkov): 
 

Po preveritvah različnih lokacij umeščanja in povezovanja različih programov s področja 
podjetništva, ljubiteljske kulture, mladinskih programov in krativnih industrij, se kaže za ustrezno 
lokacija Remize. Za Remizo, opuščeni objekt industrijske dediščine (nekdanje železničarske 
delavnice) ob meji in železnici, namerava MONG pridobiti stavbno pravico in ga revitalizirati. S 
prenovo bo Remiza postala ustvarjalno urbano okolje za uresničevanje kreativnih, inovacijskih in 
socialnih iniciativ ter primer prakse za podobne degradirane objekte.  Naložba obsega prenovo 
objekta, nakup opreme, ureditev pripadajočih zunanjih javnih površin, komuniciranje z javnostmi 
ter marketing, študije in upravljanje procesa prenove  Remize in ostalih DUO območij v mestu. 

Obdobje izvajanja  
(mesec, leto; od - do):   

od 10/2016  do 12/2020 

Projekt prispeva k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP ter k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) 
učinka OP EKP 2014 – 2020 (OP): 
Cilj TUS št. Naziv cilja TUS: Specifični 

cilj OP št. 
Naziv specifičnega cilja OP: 

Strateški 
cilj 1 

1. Diverzifikacija gospodarstva in krepitev malih 
in srednjih podjetij – povečanje ekonomske 
moči mesta 

SC 1 Učinkovita raba prostora v urbanih območjih 

Op.C 2 1.2 Aktivirati degradirane urbane površine za  
gospodarstvo 

  

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS: 

Kazalnik 
TUS št. 

Naziv kazalnika TUS: Ocena prispevka projekta h kazalniku TUS 

K1.1 
vpliv 

Dodana vrednost na zaposlenega v 
gospodarskih družbah, EUR 

Posreden prispevek preko pričakovanih cca 5 novih 
podjetij v objektu. 

K1.2 
vpliv 

Površina nerevitaliziranih površin v mestu, ha 
 

Zmanjšanje za revitalizirano površino 2.760 m2 pokritih 
površin in 1.963 m2 zunanjih površin od 405,75 ha 
nerevitaliziranih oz. 376,15 ha ovrednoteno 
nerevitalizranih površin  v UO NG. 

K1.3 
rezultat 

Število podprtih podjetij Posredno v objektu tekom obratovanja posluje 5 podjetij 
oz. drugih subjektov. Cilj t.i. pospeševalnika poslovnih idej, 
ki bo vzpostavljen znotraj Remize, je izgradnja mikro 
poslovnega okolja, kjer se bodo iz podjetniških idej razvila 
podjetja z visoko dodanovrednostjo, ki bodo dolgoročno 
oblikovala utrip goriškega gospodarstva. V njem pa bodo 
ustrezen prostor in stimulativno okolje (coworking) našle 
tudi sodobne oblike samozaposlovanja in podjetniškega 
ustvarjanja. 

K1.4 
rezultat 

Revitalizirane površine v mestu (za poslovno 
dejavnost) 

Neposredni prispevek: 
2.760 m2 pokritih površin in 1.963 m2 zunanjih površin 

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) OP: 

Kazalnik 
rezultatov 
OP št.* 

Naziv kazalnika 
rezultata OP* 

Ocena prispevka 
projekta h kazalniku 
rezultata OP* 

Kazalnik 
učinka OP 
št.  

Naziv kazalnika 
učinka OP 

Ocena prispevka 
projekta h 
kazalniku učinka OP

6.9  Površina 
nerevitaliziranih 
površin v mestih, v 
katerih izvajajo 
trajnostne urbane 
strategije, ha 

Zmanjšanje za 
revitalizirano površino 
2.760 m2 pokritih 
površin in 1.963 m2 
zunanjih površin od 
405,75 ha 

CO 37 Število prebivalcev, ki 
živijo na območjih s 
celostnimi 
strategijami za urbani 
razvoj (št. oseb)  

19.717 oseb – 
mestno naselje 
(SURS 1.7.2015) 
31.771 oseb – 
MONG (SURS, 
1.5.2015) 
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nerevitaliziranih oz. 
376,15 ha 
ovrednoteno 
nerevitalizranih 
površin  v UO NG. 

CO 38 Odprt prostor, 
ustvarjen ali saniran 
na urbanih območjih 
(m2) 

Ciljna vrednost; 
20.000 m2 
Prispevek projekta: 
1.963 m2 

CO 39 Javne ali poslovne 
stavbe, zgrajene ali 
prenovljene na 
urbanih območjih 
(m2) 

Ciljna vrednost: 
20.000 m2 
Prispevek projekta: 
2760 m2 
 

* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN  

Vrednost projekta in viri financiranja: 

Ocenjena vrednost 
projekta EUR 

Lastna sredstva 
EUR: 

Drugi potencialni viri 
EUR 

Drugi potencialni viri – 
navedba vira 

Projekt predvidevamo 
prijaviti za 
sofinanciranja v 
mehanizmu CTN 

3.982.627,99* 796.525,60 3.186.102,39 Predvideni OP CTN U 6.3. DA -1. poziv 

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:  

Partnerji/sofinancerji Deležniki: Vključevanje javnosti 
MONG Mladinski center nova Gorica 

Zveza kulturnih društev NG 
Primorski tehnološki park 
ZVKD RS  
Krajevna skupnost NG 
NVO kultura, urbanizma, mladi, ... 

Ciljne javnosti: splošna javnost – prebivalci 

mesta, strokovna javnost 

Aktivnosti: informiranje in prek delavnic 

vključevanje v nastajanje kreativnih rešitev vsebin 

novega objekta 

Ocena izvedljivosti projekta: 

 Zahtevnost 
izvedbe 
projekta 1) 

Ocena možnih poglavitnih tveganj 
Opis tveganja Stopnja 

tveganja 2) 
Aktivnosti za 
preprečevanje tveganj 

Aktivnosti v primeru, 
da nastopi tveganje 

Zakonodajne 
podlage 

* Predhodna presoja 
vplivov na okolje 

N Pravočasna priprava 
dokumentacije 

Vzporedeno izvajanje 
aktivnosti 

Prostorske 
podlage 

* Sprememba OPPN 
(nezahtevna) 

N Pravočasna priprava 
in izvedba postopka  

Vzporedeno izvajanje 
aktivnosti 

Tehnična izvedba ** Nepredvidena dela in 
zamude zaradi obnove 
objekta dediščine 

S Kakovostni popisi in 
pogodbe 

Podaljševanje roka 
izvedbe, koriščenje 
10% nepredv. del 

Finančni viri * Nelikvidnost proračuna S Skrbno načrtovanje 
finančnih tokov. 

Takojšnje reakcije na 
zakasnela plačila, 
dogovor s PO. 

Kadrovski viri * - - - - 

Postopki javnega 
naročanja 

* Zapleti pri javnem 
naročanju  

N Jasna merila, JR  in 
projektna naloga 

Uspešna razrešitev 
pritožb 

Sprejemljivost 
projekta v 
javnosti 

* - N - - 

Drugo  - postopek 
pogajanj z 
lastnikom 
 

*** Zapleti pri pogajanjih z 
lastnikom za pridobitev 
stavbne pravice. 
Nerealne zahteve 
sedanjega lastnika. 

S Profesionalni 
pogajalci; vhodne 
analize; kompromisi 

V skrajnem primeru 
odstop od projekta. 

Drugo – 
upravljanje 
objekta 

** Pridobitev ustreznega 
upravljalca 

S Vključitev in 
motiviranje  
potencialnih 
upravljalcev v  
načrtovanje. 

Pravočasna priprava 
zagona in 
usposabljanje ekipe 
za vodenje objekta. 

     1) *  ni zahteven,  ** srednje zahteven, ***  zelo zahteven  2) V-visoka, S–srednja, N-nizka 

Spremljanje izvajanja projekta: 

Ključni mejiniki - opis Predvideni rok, ko bodo mejniki 
doseženi: 

Nosilec preverjanja, da so mejniki 
doseženi 

DIIP 10-2016 MONG – vodja projekta 



   

 

 
23 

Novelacija DIIP 
5-2017 MONG – vodja projekta  

Potrditev projekta s strani ZMOS 09-2017 MONG – vodja projekta 

Neposredna vloga na PT 12-2017 MONG – vodja projekta 

Pridobitev / sprememba grad. dovoljenja 03-2018 MONG – vodja projekta 

Sklep/odločba o sofinanciranju projekta  09-2018 MONG – vodja projekta 

Podpis pogodbe za izvedbo del 12-2018 MONG – vodja projekta 

Uporabno dovoljenje 12-2020 MONG – vodja projekta 

Zaključek projekta 12-2020 MONG – vodja projekta 

* Samo prenova brez marketinga in upravljanja procesa prenove. V postopku preverjanja stroškov. 

4.2.2 Optimizacija in aktiviranje površin športnega parka NG– izgradnja pokritega bazena 

Zap. št. projekta:  2 

Naziv projekta: 
 

Optimizacija in aktiviranje površin športnega parka NG – izgradnja pokritega bazena 

Kratka vsebina  
(do 500 znakov brez 
presledkov): 
 

Nova Gorica ponuja različne rekreacijske objekte, še vedno pa nima javne pokrite vodne 
površine. Zimski bazen je temeljna infrastruktura za aktivno preživljanje prostega časa,
plavalnega opismenjevanja in dostopnosti vodne površine za različne skupine prebivalstva, še 
posebej mlade,  socialno šibkejše skupine in starejšo populacijo.  Predmet naložbe je 
novogradnja rekreacijskega bazena znotraj obstoječega športnega parka na DUO, nakup 
opreme in revitalizacija  zunanjih površin v zeleni prostor za druženje.  

Obdobje izvajanja  
(mesec, leto; od - do):   
 

 
od 10/2016  do 2/2020 
 

Projekt prispeva k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP ter k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) 
učinka OP EKP 2014 – 2020 (OP): 
Cilj TUS št. Naziv cilja TUS: Specifični 

cilj OP št. 
Naziv specifičnega cilja OP: 

Strateški 
cilj 3 

3. Ustvariti privlačno (socialno) okolje za bivanje 
in priseljevanje mladih družin 

SC 1 Učinkovita raba prostora v urbanih območjih 

Op.C  3.1 Izboljšati opremljenost in dostopnost javnih 
površin za kakovostno urbano bivanje 

  

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS: 

Kazalnik 
TUS št. 

Naziv kazalnika TUS: Ocena prispevka projekta h kazalniku TUS 

K3.1 
 

Število prebivalcev, ki živi na območjih s TUS  
 

Boljša dostopnost do rekreacijskih objektov je dejavnik 
kakovostnega bivanjskega in s tem ohranjanja in 
pritegovanja novih prebivalcev. 19.717 oseb – mestno 
naselje oz. vplivno območje 31.771 oseb – MONG. 

K3.2 
 

Povprečna starost prebivalca Nove Gorice 
 

Posreden prispevek. Boljša dostopnost do rekreacijskih 
objektov je dejavnik ohranjanja in pritegovanja novih 
prebivalcev, še zlasti mladih družin. 

K3.3. Odprt prostor, ustvarjen ali saniran na urbanih 
območjih 

Neposredno.  Sanirane zunanje površine:  1700m2 

K3.4 
 

Javne ali poslovne stvabe, zgrajene ali 
prenovljene na urbanih območjih 

Neposredno povečanje površin za nove programe, ki 
prispevajo h kakovosti bivanja v mestu. Notranje površine 
bazena: 2592 m2   

K1.4 
 

Revitalizirane površine v mestu (za poslovno 
dejavnost) 

Notranje površine bazena: 2592 m2  Zunanje površine:  200
m2 

K3.6 Spodbujene kulturne in skupnostne pobude in 
storitve 

Neposreden prispevek – 2  novih programov: 1. Zimski 
bazen, 2. Prostor za druženje v zunanjem parku 

K3.7 Programi za ranljive ciljne skupine Neposreden, saj bo bazen omogočal plavalno vzgojo tudi 
osebam s posebnimi potrebami – 1 nov program. 

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) OP: 

Kazalnik 
rezultatov 
OP št.* 

Naziv kazalnika 
rezultata OP* 

Ocena prispevka projekta 
h kazalniku rezultata 
OP* 

Kazalnik 
učinka OP 
št.  

Naziv kazalnika 
učinka OP 

Ocena prispevka 
projekta h 
kazalniku učinka 
OP 
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6.9  Površina 
nerevitaliziranih 
površin v mestih, v 
katerih izvajajo 
trajnostne urbane 
strategije, ha 

Zmanjšanje za 
revitalizirano površino 
2592 m2 pokritih površin 
in 1.700 m2 zunanjih 
površin od 405,75 ha 
nerevitaliziranih oz. 
376,15 ha ovrednoteno 
nerevitalizranih površin  v 
UO NG. 

CO 37 Število prebivalcev, ki 
živijo na območjih s 
celostnimi 
strategijami za urbani 
razvoj (št. oseb)  

19.717 oseb – 
mestno naselje 
(SURS 1.7.2015) 
31.771 oseb – 
MONG (SURS, 
1.5.2015) 

CO 38 Odprt prostor, 
ustvarjen ali saniran 
na urbanih območjih 
(m2) 

Ciljna vrednost; 
20.000 m2 
Prispevek projekta: 
1.700 m2 

   CO 39 Javne ali poslovne 
stavbe, zgrajene ali 
prenovljene na 
urbanih območjih 
(m2) 

Ciljna vrednost: 
20.000 m2 
Prispevek projekta: 
2592 m2 

* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN  

Vrednost projekta in viri financiranja: 

Ocenjena vrednost 
projekta EUR 

Lastna sredstva 
EUR: 

Drugi potencialni viri 
EUR 

Drugi potencialni viri – 
navedba vira 

Projekt predvidevamo 
prijaviti za sofinanciranja 
v mehanizmu CTN 

3.264.880,00* 
 

 979.464,00 2.285.416,00 
 

Predvideni OP CTN U 6.3. DA – 1.poziv 

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:  

Partnerji/sofinancerji Deležniki: Vključevanje javnosti 
MONG Javni zavod za šport NG 

Krajevna skupnost Nova Gorica 
Osnovne šole in vrtci 
NVO - humanitarna, starejši, 
rekreacijska 

Ciljne javnosti: splošna javnost – prebivalci 

mesta, strokovna javnost 

Aktivnosti: informiranje in vključevanje v zasnovo 

programov novega objekta 

Ocena izvedljivosti projekta: 

 Zahtevnost 
izvedbe 
projekta 1) 

Ocena možnih poglavitnih tveganj 
Opis tveganja Stopnja 

tveganja 
2) 

Aktivnosti za 
preprečevanje 
tveganj 

Aktivnosti v primeru, 
da nastopi tveganje 

Zakonodajne 
podlage 

* Predhodna presoja vplivov 
na okolje 

N Pravočasna priprava 
dokumentacije 

Vzporedeno izvajanje 
aktivnosti 

Prostorske 
podlage 

* Sprememba OPPN 
(nezahtevna) 

N Pravočasna priprava 
in izvedba postopka  

Vzporedeno izvajanje 
aktivnosti 

Tehnična izvedba * - - - - 

Finančni viri * Nelikvidnost proračuna S Skrbno načrtovanje 
finančnih tokov 

Takojšnje reakcije na 
zakasnela plačila 

Kadrovski viri * - - - - 

Postopki javnega 
naročanja 

* Zapleti pri javnem 
naročanju 

N Zadostno visoko 
postavljena merila 

Uspešna razrešitev 
pritožb 

Sprejemljivost 
projekta v 
javnosti 

* - - - - 

Drugo – pritožbe 
meščanov tekom 
gradnje 

** Pritožbe meščanov tekom 
gradnje (povečan hrup, 
zastoji, motnje ostalih 
športnih dejavnosti v 
Športnem parku,..) 

S Pravočasno in sprotno 
obveščanje občanov, 
maks. prilagajanje 
gradnje logistiki, 
prometu in dogodkom 
v mestu. Gradnja v 
skladu z okoljskimi 
predpisi. Strog nadzor. 

Sestanek z meščani 
za uspešno razrešitev 
pritožb. 

     1) *  ni zahteven,  ** srednje zahteven, ***  zelo zahteven  2) V-visoka, S–srednja, N-nizka 

Spremljanje izvajanja projekta: 

Ključni mejiniki - opis Predvideni rok, ko bodo mejniki 
doseženi: 

Nosilec preverjanja, da so mejniki 
doseženi 

DIIP 10-2016 MONG – vodja projekta 
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Novelacija DIIP 5-2017 MONG – vodja projekta 

Potrditev projekta s strani ZMOS 09-2017 MONG – vodja projekta 

Neposredna vloga na PT 10-2017 MONG – vodja projekta 

Pridobitev gradbenega dovoljenja 07-2017 MONG – vodja projekta 

Sklep/odločba o sofinanciranju projekta 9-2018 MONG – vodja projekta 

Podpis pogodbe za izvedbo del 10-2018 MONG – vodja projekta 

Uporabno dovoljenje 12-2019 MONG – vodja projekta 

Zaključek projekta 02-2020 MONG – vodja projekta 

* Samo gradnja objekt brez zunanjih površin. V postopku preverjanja stroškov (ocena 300 -400.000 EUR). 

4.2.3 Skupnostni center Nova Gorica – II. faza 

Zap. št. projekta:  3 

Naziv projekta: Skupnostni center Nova Gorica – II. faza 

Kratka vsebina  
(do 500 znakov brez 
presledkov): 
 

Nova Gorica se sooča z naraščajočimi socialnimi stiskami različnih skupin prebivalstva, ki so 
izpostavljene tveganju revščine. V ta namen želi MONG s prenovo opuščenega samskega 
doma (II. Faza) vzpostaviti skupnostni center, ki bo vključeval dnevni center, sobe za 
brezdomce in druge ranljive osebe, 2 bivanjski enoti ter prostore  za druženje  in individualno 
obravnavo. S tem se bo izboljšala dostopnost in kakovost socialno varstvenih programov v 
mestu in omogočilo dostojnejše bivanje ogroženih skupin. 

Obdobje izvajanja  
(mesec, leto; od - do):   

Od 09/2016 do 12/2019 
 

Projekt prispeva k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP ter k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) 
učinka OP EKP 2014 – 2020 (OP): 
Cilj TUS št. Naziv cilja TUS: Specifični 

cilj OP št. 
Naziv specifičnega cilja OP: 

Strateški 
cilj 3 

3. Ustvariti privlačno (socialno) okolje za 
bivanje in priseljevanje mladih družin 

SC 1 Učinkovita raba prostora v urbanih območjih 

Op. Cilj 3 3.3 Krepitev socialne vključenosti in 
medgeneracijskega sodelovanja 

  

3.2 Povečati dostopnost stanovanj za mlade 
in ranljive skupine 

  

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS: 

Kazalnik 
TUS št. 

Naziv kazalnika TUS: Ocena prispevka projekta h kazalniku TUS 

K3.1 
 

Število prebivalcev, ki živi na območjih s TUS  
 

Boljša dostopnost do socialno-varstvenih storitev in ponudba 
bivanjskih enot za ranljive skupine prebivalcev zadrži le te v 
mestu. 19.717 oseb – mestno naselje oz. vplivno območje 
31.771 oseb – MONG. 

K3.2 
 

Povprečna starost prebivalca Nove Gorice 
 

Isto kot zgoraj, s poudarkom na boljših pogojih za ranljive 
skupine. 

K.3.3 
 

Odprt prostor, ustvarjen ali saniran na 
urbanih območjih 

Uredi se 2.691m2 zunanjih površin ob skupnostnem centru 
na DUO območju.  

K3.4 
 

Javne ali poslovne stvabe, zgrajene ali 
prenovljene na urbanih območjih 

Neposredno povečanje površin za nove programe, ki 
prispevajo h kakovosti bivanja v mestu za ranljive skupine 
Rekonstruiran objekt bruto površine 1.239 m2 

K3.5 
 

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

Neposreden prispevek je 2 stanovanjskih enot – bivalne 
enote. (+ 10 sob, potencialno tretja enota) 

K3.7 Programi za ranljive ciljne skupine Neposreden prispevek 3 socialno-varstvenih programov 
(dnevni center,  bivanjske enote, sobe za namestitev) 

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) OP: 

Kazalnik 
rezultatov 
OP št.* 

Naziv kazalnika 
rezultata OP* 

Ocena prispevka 
projekta h 
kazalniku 
rezultata OP* 

Kazalnik 
učinka OP 
št.  

Naziv kazalnika učinka 
OP 

Ocena prispevka 
projekta h kazalniku 
učinka OP 
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6.9  Površina 
nerevitaliziranih površin 
v mestih, v katerih 
izvajajo trajnostne 
urbane strategije, ha 

Zmanjšanje za 
revitalizirano 
površino 1239 m2 

pokritih površin in 
2.691 m2 zunanjih 
površin od 405,75 
ha 
nerevitaliziranih 
oz. 376,15 ha 
ovrednoteno 
nerevitalizranih 
površin  v UO NG. 

CO 37 Število prebivalcev, ki 
živijo na območjih s 
celostnimi strategijami 
za urbani razvoj (št. 
oseb)  

19.717 oseb – 
mestno naselje 
(SURS 1.7.2015) 
31.771 oseb – 
MONG (SURS, 
1.5.2015) 

CO 38 Odprt prostor, 
ustvarjen ali saniran na 
urbanih območjih (m2) 

Ciljna vrednost; 
20.000 m2 
Prispevek projekta: 
2.691 m2 

CO 39 Javne ali poslovne 
stavbe, zgrajene ali 
prenovljene na urbanih 
območjih (m2) 

Ciljna vrednost: 
20.000 m2 
Prispevek projekta: 
1.239 m2 

CO 40 Sanirane stanovanjske 
površine na urbanih (št. 
stanovanjskih enot) 

Ciljna vrednost: 80 
Prispevek projekta: 
2 enoti  

* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN  

Vrednost projekta in viri financiranja: 

Ocenjena vrednost 
projekta EUR 

Lastna sredstva 
EUR: 

Drugi potencialni viri 
EUR 

Drugi potencialni viri – 
navedba vira 

Projekt predvidevamo 
prijaviti za sofinanciranja v 
mehanizmu CTN 

1.502.572,40* 195.720,27 1.081.852,13
225.000,00

(=1.306.852,13)

Predvideni OP CTN U 6.3. 
Predvideni EZTS GO  

DA – 1.poziv 

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:  

Partnerji/sofinancerji Deležniki: Vključevanje javnosti 
MONG Center za socialno delo 

Šent in druga humanitarna društva  
 

Ciljne javnosti: splošna in strokovna 
javnost, okoliški prebivalci,ranljive skupine 
Aktivnosti: informiranje, javne 
predstavitve in delavnice, odnosi z mediji 

Ocena izvedljivosti projekta: 

 Zahtevnost 
izvedbe 
projekta 1) 

Ocena možnih poglavitnih tveganj 
Opis tveganja Stopnja 

tveganja 2) 
Aktivnosti za 
preprečevanje tveganj 

Aktivnosti v primeru, 
da nastopi tveganje 

Zakonodajne 
podlage 

* /    

Prostorske 
podlage 

* /    

Tehnična izvedba ** Nepredvidena dela 
in zamude zaradi 
obnove objekta  

S Kakovostni popisi in 
pogodbe 

Podaljševanje roka 
izvedbe, koriščenje 
10% nepredv. del 

Finančni viri * Nelikvidnost 
proračuna 

S Skrbno načrtovanje 
finančnih tokov. 

Takojšnje reakcije na 
zakasnela plačila 

Kadrovski viri * /    

Postopki javnega 
naročanja 

* Zapleti pri javnem 
naročanju 

N Zadostno visoko 
postavljena merila za 
izbor izvajalca 

Uspešna razrešitev 
pritožb 

Sprejemljivost 
projekta v javnosti 

* Eventuelne pritožbe 
okoliškega 
prebivalstva 

N Tekoče informiranje in 
predstavitev novih 
dejavnosti 

Dodatne predstavitve, 
delavnice, prilagoditve 
rešitev 

Drugo – navedite      

     1) *  ni zahteven,  ** srednje zahteven, ***  zelo zahteven  2) V-visoka, S–srednja, N-nizka 

Spremljanje izvajanja projekta: 

Ključni mejiniki - opis Predvideni rok, ko bodo mejniki 
doseženi: 

Nosilec preverjanja, da so mejniki 
doseženi 

DIIP 09-2016 MONG – vodja projekta 

Potrditev projekta s strani ZMOS 09-2017 MONG – vodja projekta 
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Neposredna vloga na PT 12-2017 MONG – vodja projekta 

Pridobitev gradbenega dovoljenja 07-2017 MONG – vodja projekta 

Sklep/odločba o sofinanciranju projekta 09-2018 MONG – vodja projekta 

Podpis pogodbe za izvedbo del 11-2018 MONG – vodja projekta 

Uporabno dovoljenje 09-2019 MONG – vodja projekta 

Zaključek projekta 12-2019 MONG – vodja projekta 

* Znesek povzet po DIIP, vključuje tudi Humanitarni center, ki je že izveden, zato je vrednost projekta v preverjanju. 
 
 

4.2.4 Celovita prenova Cankarjevega naselja 

Zap. št. projekta:  4 

Naziv projekta: Celovita prenova Cankarjevega naselja 

Kratka vsebina  
(do 500 znakov brez 
presledkov): 
 

Cankarjevo naselje je ena večjih sosesk v Novi Gorici. Sooča se številnimi bivanjsko-
prostorskimi in socialnimi izzivi, h katerim s tem projektom prvič pristopamo celostno. Projekt 
vključuje 3 sklope: i) urejanje odprtega bedblokovskega prostora, ii) odprava vrzeli v zastareli 
komunalni infrastrukturi (upravljanje z odapdki/eko otoki, javna razsvetljava, kanalizacija, 
vodovod, daljinsko ogrevanje...) in iii) proces prenove in socialne kohezije stanovanjske 
soseske (v smislu pisarne za prenovo). 

Obdobje izvajanja  
(mesec, leto; od - do):   

Od 9/2016 do 12/2021 

Projekt prispeva k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP ter k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) 
učinka OP EKP 2014 – 2020 (OP): 
Cilj TUS št. Naziv cilja TUS: Specifični cilj 

OP št. 
Naziv specifičnega cilja OP: 

Strateški 
cilj 3 

3. Ustvariti privlačno (socialno) okolje za 
bivanje in priseljevanje mladih družin 

SC 1 Učinkovita raba prostora v urbanih območjih 

Op.C  3.1 Izboljšati opremljenost in dostopnost 
javnih površin za kakovostno urbano 
bivanje 

  

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS: 

Kazalnik 
TUS št. 

Naziv kazalnika TUS: Ocena prispevka projekta h kazalniku TUS 

K3.1 
 

Število prebivalcev, ki živi na območjih s 
TUS  
 

Boljša dostopnost do socialno-varstvenih storitev in ponudba 
bivanjskih enot za ranljive skupine prebivalcev zadrži le te v 
mestu. 19.717 oseb – mestno naselje oz. vplivno območje 31.771 
oseb – MONG. 

K3.3 
 

Odprt prostor, ustvarjen ali saniran na 
urbanih območjih 

Neposredno prenovljene odprte površine v stanovanjski 
soseski Cankarjevo naselje v površini  25.000 m2 

K3.6 Spodbujene kulturne in skupnostne pobude 
in storitve 

Neposreden – 1 nov program urbane prenove in socialne 
kohezije v urbani soseski. 

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) OP: 

Kazalnik 
rezultatov 
OP št.* 

Naziv kazalnika 
rezultata OP* 

Ocena prispevka 
projekta h 
kazalniku 
rezultata OP* 

Kazalnik 
učinka OP št.  

Naziv kazalnika 
učinka OP 

Ocena prispevka 
projekta h kazalniku 
učinka OP 

6.9  Površina 
nerevitaliziranih 
površin v mestih, v 
katerih izvajajo 
trajnostne urbane 
strategije, ha 

Zmanjšanje za 
revitalizirano 
25.000 m2 

zunanjih površin 
od 405,75 ha 
nerevitaliziranih 
oz. 376,15 ha 
ovrednoteno 
nerevitalizranih 
površin  v UO NG. 

CO 37 Število prebivalcev, ki 
živijo na območjih s 
celostnimi 
strategijami za urbani 
razvoj (št. oseb)  

19.717 oseb – 
mestno naselje 
(SURS 1.7.2015) 
31.771 oseb – 
MONG (SURS, 
1.5.2015) 

CO 38 Odprt prostor, 
ustvarjen ali saniran 
na urbanih območjih 
(m2) 

Ciljna vrednost; 
20.000 m2 
Prispevek projekta: 
25.000 m2 

* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN  

Vrednost projekta in viri financiranja: 
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Ocenjena vrednost 
projekta EUR 

Lastna sredstva 
EUR: 

Drugi potencialni viri 
EUR 

Drugi potencialni viri – 
navedba vira 

Projekt predvidevamo 
prijaviti za sofinanciranja 
v mehanizmu CTN 

1.902.007,00 382.493,60 1.519.513,40 
 

Predvideni OP CTN U 6.3. DA – 1. poziv 

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:  

Partnerji/sofinancerji Deležniki: Vključevanje javnosti 
MONG Krajevna skupnost,  Upravniki blokov, 

Upravljalci gospodarske javne 
infrastrukture, OŠ, vrtec, CSD 

Ciljna skupina: prebivalci Cankarjevega naselja, 
poslovni subjekti in institucije, ki delujejo v naselju 
Način: aktivno vključevanje ciljnih skupin v proces 
prenove in iskanje rešitev urejanja prostora in 
režimov 

Ocena izvedljivosti projekta: 

 Zahtevnost 
izvedbe 
projekta 1) 

Ocena možnih poglavitnih tveganj 
Opis tveganja Stopnja 

tveganja 2) 
Aktivnosti za 
preprečevanje 
tveganj 

Aktivnosti v primeru, 
da nastopi tveganje 

Zakonodajne 
podlage 

* /    

Prostorske 
podlage 

* Zapleti pri odpravi 
OPPN in pripravi 
PIP 

S Argumenti, priprava 
PIP 

Podaljšanje obravnave
in dodatne preveritve 

Tehnična izvedba ** Koordinacija 
različnih 
upravljalcev GJI 

N Vključevanje 
upravljalcev v fazo 
projektiranja 

Okrepitev 
komunikacije in 
sestankov 

Finančni viri * Pokrivanje stroškov 
bodočega 
vzdrževanja 

S Racionalno 
načrtovanje ureditev 

Vključevanje 
prebivalcev, 
ozaveščanje za 
pravilno rabo 

Kadrovski viri * Zagotavljanje 
motiviranega kadra 
za vodenje procesa 
prenove soseske 

N Stabilnost delovanja 
in finaniciranja, 
podpora MONG, 
strokoven tim 

Iskanje kadrov v 
šrišem prostoru, tudi 
mednarodnem 

Postopki javnega 
naročanja 

** Zapleti pri javnem 
naročanju zaradi 
različnih tipov del in 
storitev 

S Kvalitetna RD, 
zadostno visoko 
postavljena merila za 
izbor izvajalcev 

Uspešna razrešitev 
pritožb 

Sprejemljivost 
projekta v 
javnosti 

* Pojav skupin, ki 
nasportujejo 
spremembam v 
soseski 

N Široko vključevanje 
prebivalcev v 
načrtovanje, sprotno 
informiranje  

Vključevanje 
'nasprotnikov', 
pogovori, spremembe 
projekta 

Drugo - navedite 
kaj 

*     

     1) *  ni zahteven,  ** srednje zahteven, ***  zelo zahteven  2) V-visoka, S–srednja, N-nizka 

Spremljanje izvajanja projekta: 

Ključni mejiniki - opis Predvideni rok, ko bodo 
mejniki doseženi: 

Nosilec preverjanja, da so mejniki 
doseženi 

Strokovne podlage in preveritve 10-2017 MONG – vodja projekta 

DIIP   10-2017 MONG – vodja projekta 

Ukinitev OPPN in priprava PIP 12-2017 MONG – vodja projekta 

Potrditev projekta s strani ZMOS 12-2017 MONG – vodja projekta 

Vloga na MOP 04-2018 MONG – vodja projekta 

Pridobitev gradbenega dovoljenja  010-2017 MONG – vodja projekta 

Sklep/odločba o sofinanciranju projekta (EU viri) 09-2018 MONG – vodja projekta 

Podpis pogodbe za izvedbo del 12-2018 MONG – vodja projekta 

Zaključek projekta 12/2021 MONG – vodja projekta 
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4.2.5 Stanovanja v urbanem območju, izgradnja ali prenova  

Zap. št. projekta:  5 

Naziv projekta: Stanovanja v urbanem območju, izgradnja ali prenova 

Kratka vsebina  
(do 500 znakov brez 
presledkov): 
 

Pridobitev novih stanovanjskih enot, še posebej za mlade družine in različne ranljive skupine 
ter izboljšanje kakovosti obstoječega neprofitnega stavbnega fonda v mestnem središču je 
ključno za doseganje tretjega strateškega cija TUS – ustvariti privlačno socialno okolje za 
bivanje in priseljevanje. V okviru projekta bo MONG pridobil oz. kakovostno nadgradil  s 
sanacijo  stanovanjskih enot na degradiranem urbanem območju Nove Gorice.  

Obdobje izvajanja  
(mesec, leto; od - do):   

Od 10/2017 do 12/2021 

Projekt prispeva k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP ter k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) 
učinka OP EKP 2014 – 2020 (OP): 
Cilj TUS št. Naziv cilja TUS: Specifični cilj 

OP št. 
Naziv specifičnega cilja OP: 

Strateški 
cilj 3 

3. Ustvariti privlačno (socialno) okolje za 
bivanje in priseljevanje mladih družin 

SC 1 Učinkovita raba prostora v urbanih območjih 

Op.C  3.2 Povečati dostopnost stanovanj za 
mlade in ranljive skupine 

  

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS: 

Kazalnik 
TUS št. 

Naziv kazalnika TUS: Ocena prispevka projekta h kazalniku TUS 

K3.1 
 

Število prebivalcev, ki živi na območjih s 
TUS  
 

Boljša dostopnost do socialno-varstvenih storitev in ponudba 
bivanjskih enot za ranljive skupine prebivalcev zadrži le te v 
mestu. 19.717 oseb – mestno naselje oz. vplivno območje 31.771 
oseb – MONG. 

K3.5 
 

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

Neposreden prispevek je 15 stanovanjskih enot. 

K3.6 Spodbujene kulturne in skupnostne pobude 
in storitve 

Neposreden – 1 nov program urbane prenove in socialne 
kohezije v urbani soseski. 

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) OP: 

Kazalnik 
rezultatov 
OP št.* 

Naziv kazalnika 
rezultata OP* 

Ocena prispevka 
projekta h 
kazalniku 
rezultata OP* 

Kazalnik 
učinka OP št.  

Naziv kazalnika 
učinka OP 

Ocena prispevka 
projekta h kazalniku 
učinka OP 

6.9  Površina 
nerevitaliziranih 
površin v mestih, v 
katerih izvajajo 
trajnostne urbane 
strategije, ha 

Zmanjšanje za 
revitalizirano 900 
m2 

(op. 15x 60m2) 

notranjih površin 
od 405,75 ha 
nerevitaliziranih 
oz. 376,15 ha 
ovrednoteno 
nerevitalizranih 
površin  v UO NG. 

CO 37 Število prebivalcev, ki 
živijo na območjih s 
celostnimi 
strategijami za urbani 
razvoj (št. oseb)  

19.717 oseb – 
mestno naselje 
(SURS 1.7.2015) 
31.771 oseb – 
MONG (SURS, 
1.5.2015) 

CO 40 Sanirane 
stanovanjske površine 
na urbanih (št. 
stanovanjskih enot) 

Ciljna vrednost: 80 
Prispevek projekta: 
15 enot 

* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN  

Vrednost projekta in viri financiranja: 

Ocenjena vrednost 
projekta EUR 

Lastna sredstva 
EUR: 

Drugi potencialni viri 
EUR 

Drugi potencialni viri – 
navedba vira 

Projekt predvidevamo 
prijaviti za sofinanciranja 
v mehanizmu CTN 

1.125.000,00 225.000,00 900.000,00 Predvideni OP CTN U 6.3. DA – 2. poziv 

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:  

Partnerji/sofinancerji Deležniki: Vključevanje javnosti 
MONG Stanovanjski sklad MONG Ciljna skupina: mlade družine, ranljive skupine 

Način: informiranje in motiviranje 
Ocena izvedljivosti projekta: 

 Zahtevnost Ocena možnih poglavitnih tveganj 
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izvedbe 
projekta 1) 

Opis tveganja Stopnja 
tveganja 2) 

Aktivnosti za 
preprečevanje 
tveganj 

Aktivnosti v primeru, 
da nastopi tveganje 

Zakonodajne 
podlage 

* /    

Prostorske 
podlage 

*     

Tehnična izvedba ** Nepredvidena dela 
in zamude v 
primeru obnov  

S Kakovostni projekti, 
popisi in pogodbe 

Podaljševanje roka 
izvedbe, koriščenje 
10% nepredv. del 

Finančni viri * Nelikvidnost 
proračuna 

S Skrbno načrtovanje 
finančnih tokov. 

Takojšnje reakcije na 
zakasnela plačila 

Kadrovski viri * MONG nima 
kadrov na 
stanovanjskem 
področju 

N Sodelovanje s 
Stanovanjskim 
skladom MONG 

Dodano usposabljanje 
za vodenje EU 
projektov 

Postopki javnega 
naročanja 

* Različni postopki 
pri nakupu, gradnji 
in obnovi  

N Jasno izražene 
zahteve naročnika in 
dobra RD 

Kakovostno vodenje 
postopkov 

Sprejemljivost 
projekta v 
javnosti 

*     

Drugo - navedite 
kaj 

* Zagotovitev 
logistike pri 
obnovah naseljenih 
stanovanj 

N Ustrezno časovno 
planiranje izvedbe del 
(pr.dopusti, skucesivne 
obnove po prostorih) 

Nadomestna 
stanovanja za čas 
obnove 

     1) *  ni zahteven,  ** srednje zahteven, ***  zelo zahteven  2) V-visoka, S–srednja, N-nizka 

Spremljanje izvajanja projekta: 

Ključni mejiniki – opis Predvideni rok, ko bodo 
mejniki doseženi: 

Nosilec preverjanja, da so mejniki 
doseženi 

DIIP   11-2017 MONG – vodja projekta 

Potrditev projekta s strani ZMOS 12-2017 MONG – vodja projekta 

Vloga na MOP 06-2018 MONG – vodja projekta 

Pridobitev gradbenega dovoljenja (v primerih, ko 
bo potrebno) 

11-2018 
MONG – vodja projekta 

Sklep/odločba o sofinanciranju projekta (EU viri) 12-2018 MONG – vodja projekta 

Podpis pogodbe za izvedbo del 04-2019 MONG – vodja projekta 

Zaključek projekta 12-2021 MONG – vodja projekta 
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4.2.6 Ureditev starega jedra Solkana  

Zap. št. projekta:  6 

Naziv projekta: Ureditev starega jedra Solkana 
 

Kratka vsebina  
(do 500 znakov brez 
presledkov): 
 

Staro jedro Solkana predstavlja pomembno naselbinsko dediščino urbanega območja Nove 
Gorice. Z izgradnjo državne obvozne ceste so ustvarjeni pogoji za prenovo cestnega prostora v 
odprtega javni prostor (trg), z načrtovano ureditvijo parkirišč na vhodu v mesto pa je možna 
odstranitev mirujočega prometa. V okviru projekta se enotno uredita Sreberničev in Plenčičev 
trga z dostopi. Z novo ureditvijo se favorizira pešce in kolesarje. 

Obdobje izvajanja  
(mesec, leto; od - do):   

Od 5/2017  do 12/2020 

Projekt prispeva k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP ter k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) 
učinka OP EKP 2014 – 2020 (OP): 
Cilj TUS št. Naziv cilja TUS: Specifični cilj 

OP št. 
Naziv specifičnega cilja OP: 

Strateški 
cilj 3 

3. Ustvariti privlačno (socialno) okolje za 
bivanje in priseljevanje mladih družin 

SC 1 Učinkovita raba prostora v urbanih območjih 

Op.C  3.1 Izboljšati opremljenost in dostopnost 
javnih površin za kakovostno urbano 
bivanje 

  

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS: 

Kazalnik 
TUS št. 

Naziv kazalnika TUS: Ocena prispevka projekta h kazalniku TUS 

K3.1 
 

Število prebivalcev, ki živi na območjih s 
TUS  
 

Boljša dostopnost do socialno-varstvenih storitev in ponudba 
bivanjskih enot za ranljive skupine prebivalcev zadrži le te v 
mestu. 19.717 oseb – mestno naselje oz. vplivno območje 31.771 
oseb – MONG. 

K3.3 
 

Odprt prostor, ustvarjen ali saniran na 
urbanih območjih 

Neposredno prenovljene odprte površine v starem jedru 
Solkana – ocena 3.000 m2  

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) OP: 

Kazalnik 
rezultatov 
OP št.* 

Naziv kazalnika 
rezultata OP* 

Ocena prispevka 
projekta h 
kazalniku 
rezultata OP* 

Kazalnik 
učinka OP št.  

Naziv kazalnika 
učinka OP 

Ocena prispevka 
projekta h kazalniku 
učinka OP 

6.9  Površina 
nerevitaliziranih 
površin v mestih, v 
katerih izvajajo 
trajnostne urbane 
strategije, ha 

Zmanjšanje za 
revitalizirano 
3.000 m2 zunanjih 
površin od 405,75 
ha 
nerevitaliziranih 
oz. 376,15 ha 
ovrednoteno 
nerevitalizranih 
površin  v UO NG. 

CO 37 Število prebivalcev, ki 
živijo na območjih s 
celostnimi 
strategijami za urbani 
razvoj (št. oseb)  

19.717 oseb – 
mestno naselje 
(SURS 1.7.2015) 
31.771 oseb – 
MONG (SURS, 
1.5.2015) 

CO 38 Odprt prostor, 
ustvarjen ali saniran 
na urbanih območjih 
(m2) 

Ciljna vrednost; 
20.000 m2 
Prispevek projekta: 
3.000 m2 

* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN  

Vrednost projekta in viri financiranja: 

Ocenjena vrednost 
projekta EUR 

Lastna sredstva 
EUR: 

Drugi potencialni viri 
EUR 

Drugi potencialni viri – 
navedba vira 

Projekt predvidevamo 
prijaviti za sofinanciranja 
v mehanizmu CTN 

1.200.000,00 240.000,00 960.000,00 Predvideni OP CTN U 6.3. DA – 2. poziv 

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:  

Partnerji/sofinancerji Deležniki: Vključevanje javnosti 
MONG Krajevna skupnost Solkan 

ZVKD 
Ciljna skupina: prebivalci starega jedra Solkana, poslovni subjekti 
in institucije, ki delujejo v naselju, obiskovalci 
Način: aktivno vključevanje ciljnih skupin v proces prenove in 
iskanje rešitev urejanja prostora in režimov 

Ocena izvedljivosti projekta: 

 Zahtevnost Ocena možnih poglavitnih tveganj 
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izvedbe 
projekta 1) 

Opis tveganja Stopnja 
tveganja 2) 

Aktivnosti za 
preprečevanje 
tveganj 

Aktivnosti v primeru, 
da nastopi tveganje 

Zakonodajne 
podlage 

* /    

Prostorske 
podlage 

* Zapleti pri odpravi 
OPPN in pripravi 
PIP 

S Argumenti, priprava 
PIP 

Podaljšanje obravnave
in dodatne preveritve 

Tehnična izvedba ** Koordinacija 
različnih 
upravljalcev GJI na 
trgu 

N Vključevanje 
upravljalcev v fazo 
projektiranja 

Okrepitev 
komunikacije in 
sestankov 

Finančni viri * Nelikvidnost 
proračuna 

S Skrbno načrtovanje 
finančnih tokov. 

Takojšnje reakcije na 
zakasnela plačila 

Kadrovski viri * /    

Postopki javnega 
naročanja 

** Zamude pri javnem 
naročanju – 
potreben projektni 
natečaj 

S Jasno izražena 
pričakovanja in 
potrebe mesta in 
Solkana; potrditev PT 

Podaljšanje časa za 
izvedbo projekta 

Sprejemljivost 
projekta v 
javnosti 

** Pojav skupin, ki 
nasportujejo 
spremembam na 
trgu in novemu 
prometnemu 
režimu 

S Široko vključevanje 
prebivalcev v 
načrtovanje, sprotno 
informiranje  

Vključevanje 
'nasprotnikov', 
pogovori, spremembe 
projekta 

Drugo – navedite 
kaj 

*     

     1) *  ni zahteven,  ** srednje zahteven, ***  zelo zahteven  2) V-visoka, S–srednja, N-nizka 

Spremljanje izvajanja projekta: 

Ključni mejiniki – opis Predvideni rok, ko bodo 
mejniki doseženi: 

Nosilec preverjanja, da so mejniki 
doseženi 

Strokovne podlage in preveritve 6-2017 MONG – vodja projekta 

Projektni natečaj  oziroma naročilo PZI Srebrničev 
trg 

07-2017 
MONG – vodja projekta 

Ukinitev OPPN in priprava PIP 12-2017 MONG – vodja projekta 

DIIP   07-2017 MONG – vodja projekta 

Potrditev projekta s strani ZMOS 04-2018 MONG – vodja projekta 

Vloga na MOP 05-2018 MONG – vodja projekta 

Pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma 
potrebnih soglasij 

09-2018 
MONG – vodja projekta 

Sklep/odločba o sofinanciranju projekta (EU viri) 10-2018 MONG – vodja projekta 

Podpis pogodbe za izvedbo del 12-2018 MONG – vodja projekta 

Zaključek projekta 12-2020 MONG – vodja projekta 
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4.2.7 Revitalizacija Rafutskega parka  

Zap. št. projekta:  7 

Naziv projekta: Revitalizacija Rafutskega parka 
 

Kratka vsebina  
(do 500 znakov brez 
presledkov): 
 

Rafutski park umeščen na pobočje kostanjeviškega hriba pod istoimensko vilo, predstavlja 
kakovosten odprt javni prostor mesta ter pomembno vrtnoarhitekturno dediščino. Oblikovan 
je v maniri parkov z začetka 20.stoletja z uporabo ekostičnih rastlin, ortogonalne zasaditve in 
organske izpeljave poti. Predmet projekta je izvedba sanacije drevnine, urejanje vegetacije, 
obstoječih poti, urbane in informacijske opreme na spodnjem delu parkovnih površin, ki so v 
lasti MONG. Osnovo projektnih rešitev predstavljata konservatorski in krajinski načrt. 

Obdobje izvajanja  
(mesec, leto; od - do):   

Od 05/2017  do 12/2019 

Projekt prispeva k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP ter k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) 
učinka OP EKP 2014 – 2020 (OP): 
Cilj TUS št. Naziv cilja TUS: Specifični cilj 

OP št. 
Naziv specifičnega cilja OP: 

Strateški 
cilj 3 

3. Ustvariti privlačno (socialno) okolje za 
bivanje in priseljevanje mladih družin 

SC 1 Učinkovita raba prostora v urbanih območjih 

Op.C  3.1 Izboljšati opremljenost in dostopnost 
javnih površin za kakovostno urbano 
bivanje 

  

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS: 

Kazalnik 
TUS št. 

Naziv kazalnika TUS: Ocena prispevka projekta h kazalniku TUS 

K3.1 
 

Število prebivalcev, ki živi na območjih s 
TUS  
 

Boljša dostopnost do socialno-varstvenih storitev in ponudba 
bivanjskih enot za ranljive skupine prebivalcev zadrži le te v 
mestu. 19.717 oseb – mestno naselje oz. vplivno območje 31.771 
oseb – MONG. 

K3.3 
 

Odprt prostor, ustvarjen ali saniran na 
urbanih območjih 

Neposredno obnovljene zelene površine Rafutskega parka– 
ocena 15.000 m2 

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) OP: 

Kazalnik 
rezultatov 
OP št.* 

Naziv kazalnika 
rezultata OP* 

Ocena prispevka 
projekta h 
kazalniku 
rezultata OP* 

Kazalnik 
učinka OP št.  

Naziv kazalnika 
učinka OP 

Ocena prispevka 
projekta h kazalniku 
učinka OP 

6.9  Površina 
nerevitaliziranih 
površin v mestih, v 
katerih izvajajo 
trajnostne urbane 
strategije, ha 

Zmanjšanje za 
revitalizirano 
15.000 m2 

zunanjih površin 
od 405,75 ha 
nerevitaliziranih 
oz. 376,15 ha 
ovrednoteno 
nerevitalizranih 
površin  v UO NG. 

CO 37 Število prebivalcev, ki 
živijo na območjih s 
celostnimi 
strategijami za urbani 
razvoj (št. oseb)  

19.717 oseb – 
mestno naselje 
(SURS 1.7.2015) 
31.771 oseb – 
MONG (SURS, 
1.5.2015) 

CO 38 Odprt prostor, 
ustvarjen ali saniran 
na urbanih območjih 
(m2) 

Ciljna vrednost; 
20.000 m2 
Prispevek projekta: 
15.000 m2 

* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN  

Vrednost projekta in viri financiranja: 

Ocenjena vrednost 
projekta EUR 

Lastna sredstva 
EUR: 

Drugi potencialni viri 
EUR 

Drugi potencialni viri – 
navedba vira 

Projekt predvidevamo 
prijaviti za sofinanciranja 
v mehanizmu CTN 

750.000,00 150.000,00
 

600.000,00 
 

Predvideni OP CTN U 6.3. DA – 1. poziv 

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:  

Partnerji/sofinancerji Deležniki: Vključevanje javnosti 
MONG ZVKD 

Ministrsvo za šolstvo in šport 
(lastnik drugega dela parka 
in vile) 

Ciljna skupina: prebivalci mesta, obiskovalci/turisti 
Način: informiranje in ozaveščanje o  pomenu ohranjanja 
dediščine Rafutskega parka 
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Ocena izvedljivosti projekta: 

 Zahtevnost 
izvedbe 
projekta 1) 

Ocena možnih poglavitnih tveganj 
Opis tveganja Stopnja 

tveganja 2) 
Aktivnosti za 
preprečevanje 
tveganj 

Aktivnosti v primeru, 
da nastopi tveganje 

Zakonodajne 
podlage 

* /    

Prostorske 
podlage 

*     /    

Tehnična izvedba * Izvedba prilagojena 
vegetacijski dobi 
drevnin in rastja 

N Ustrezno načrtovanje 
dinamike izvedbe 

Premi posameznih del 
znotraj obdobja 
izvedbe, podaljšanje 
izvedbe 

Finančni viri * /    

Kadrovski viri * /    

Postopki javnega 
naročanja 

* Izbor 
kometentnega 
izvajalca sanacije 

N Stroge referenčne 
zahteve; Inštrumenti 
zavarovanja 
kakovosti izvedbe 

Zamenjava izvajalca, 
aktiviranje 
inštrumentov 
zavarovanja 

Sprejemljivost 
projekta v 
javnosti 

* Vandalizem S Ozavaščanje 
prebivalstva o 
pomenu varovanja 
parkovne dediščine 

Nadzor območja 
tekom gradnje; 
opozorilni znaki in 
napotki 

Drugo – navedite 
kaj 

* Zagotovitev 
bodočega 
kakovstnega 
vzdrževanja 

N Sodelovanje 
upravljalca pri sanaciji 
in tehničnem 
prevzemu 

Dodatno 
usposabljanje za 
upravljalca oz. 
njegove zaposlene 

     1) *  ni zahteven,  ** srednje zahteven, ***  zelo zahteven  2) V-visoka, S–srednja, N-nizka 

Spremljanje izvajanja projekta: 

Ključni mejiniki – opis Predvideni rok, ko bodo 
mejniki doseženi: 

Nosilec preverjanja, da so mejniki 
doseženi 

Strokovne podlage in zasnove 05-2017 MONG – vodja projekta 

DIIP   04-2017 MONG – vodja projekta 

Potrditev projekta s strani ZMOS 09-2017 MONG – vodja projekta 

Vloga na MOP 12-2017 MONG – vodja projekta 

Pridobitev soglasij  06-2017 MONG – vodja projekta 

Sklep/odločba o sofinanciranju projekta (EU viri) 09-2018 MONG – vodja projekta 

Podpis pogodbe za izvedbo del 01-2019 MONG – vodja projekta 

Zaključek projekta 12-2019 MONG – vodja projekta 
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4.2.8 Celovita energetska prenova večstanovanjske stavbe na naslovu Streliška 14 Nova Gorica 

Zap. št. projekta:  8 

Naziv projekta: Celovita energetska prenova večstanovanjske stavbe na naslovu Streliška 
14 Nova Gorica 

Kratka vsebina  
(do 500 znakov brez presledkov): 
 

Predvidena je energetska sanacija stanovanj v večstanovanski stavbi na 
Streliški ulici 14, ki so v 91% lasti Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova 
Gorica.  Objekt je energetsko potraten. Predmet sanacije so  izolacija obodnih 
sten, zamenjava stavbnega pohištva, izolacija podstrehe in izolacija stene proti 
stopnišču, zamenjavo strehe in izolacijo, vgradnja učinkovitih ogrevalnih 
naprav in prezračevalnih sistemov. Izgrajeni bodo novi balkoni. Po izvedbi del 
se bo izboljšala toplotna izolativnost objekta, kar bo prispevalo k boljšim 
pogojem bivanja in nižjim stroškom stanovalcem neprofitnih stanovanj. 
Nosilec projekta je Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica. 

Obdobje izvajanja  
(mesec, leto; od - do):   

Od 02/2017 do 12/2018 

Projekt prispeva k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP ter k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) 
učinka OP EKP 2014 – 2020 (OP): 
Cilj TUS št. Naziv cilja TUS: Specifični cilj 

OP št. 
Naziv specifičnega cilja OP: 

Strateški 
cilj 3 

2. Zniževanje izpustov CO2: nizkoogljično 
mesto 

SC 2 Povečanje učinkovitosti rabe energije v 
gospodinjstvih  

Op.C  2.1. Povečati energetsko učinkovitost   

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS: 

Kazalnik 
TUS št. 

Naziv kazalnika TUS: Ocena prispevka projekta h kazalniku TUS 

K2.1 
 

Emisije CO2 v ONG, t/leto 
 

S sanacijo obstoječih stanovanj se bo zmanjšala poraba 
energije iz daljinskega sistema, kar bo pozitivno vplivalo na 
manjše izpuste na viru. 

K2.4 
 

Letna poraba energije v stanovanjih  Neposreden prispevek je saniranih stanovanjskih enot je 
ocenjen na  2,3 kWH/leto od cilja TUS: 15,5 kWH do 2023. 

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) OP: 

Kazalnik 
rezultatov 
OP št.* 

Naziv kazalnika rezultata 
OP* 

Ocena 
prispevka 
projekta h 
kazalniku 
rezultata 
OP* 

Kazalnik 
učinka OP št.  

Naziv kazalnika 
učinka OP 

Ocena prispevka 
projekta h kazalniku 
učinka OP 

4.3  Letni prihranki energije v 
gospodinjstvih 

Zmanjšanje 
za 2,3 
kWh/leto od  
ciljne 300 
Gwh/leto 
leta 2023  

CO 31 Število gospodinjstev 
z boljšim razredom 
energijske porabe  

12 gospodinjstev od 
807 v  CTN 
območjih RS, sicer 
2500 v celotni RS. 

* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN  

Vrednost projekta in viri financiranja: 

Ocenjena vrednost 
projekta EUR 

Lastna sredstva 
EUR: 

Drugi potencialni viri 
EUR 

Drugi potencialni viri – 
navedba vira 

Projekt predvidevamo 
prijaviti za sofinanciranja 
v mehanizmu CTN 

387.968,54 327.968,54
 

60.000,00 
 
Predvideni OP CTN U 4.1 

DA – 1. poziv 

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:  

Partnerji/sofinancerji Deležniki: Vključevanje javnosti 
Stanovanjski sklad MONG (nosilec)  
MONG (sofinancer) 

/ Ciljna skupina: gospodinjstva v objektu na Streliški  
Način: neposredno informiranje prek osebnega 
razgovora, predstavitvenega sestanka, pisnih in 
elektirnskih gradiv 

Ocena izvedljivosti projekta: 

 Zahtevnost Ocena možnih poglavitnih tveganj 
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izvedbe 
projekta 1) 

Opis tveganja Stopnja 
tveganja 2) 

Aktivnosti za 
preprečevanje 
tveganj 

Aktivnosti v primeru, 
da nastopi tveganje 

Zakonodajne 
podlage 

* /    

Prostorske 
podlage 

* /    

Tehnična izvedba * Nepredvidena dela  N Kakovostni projekti, 
popisi in pogodbe 

Podaljševanje roka 
izvedbe, koriščenje 
10% nepredv. del 

Finančni viri * /    

Kadrovski viri * /    

Postopki javnega 
naročanja 

* Zamude zaradi 
pritožb na 
postopek 

S Kakovostna 
dokumentacija, 
transparenten 
postopek 

Uspešno reševanje 
pritožb 

Sprejemljivost 
projekta v 
javnosti 

* Sodelovanje 
stanovalcev 

N Pravočasno 
informiranje in 
dogovor o izvedbi 
sanacije 

Dodatni sestanki in 
obvestila 

Drugo - navedite 
kaj 

* Zagotovitev 
logistike pri sanaciji 

N Ustrezno vnaprejšnje 
časovno planiranje 
izvedbe del  

Dodatna operativna 
koordinacija v času 
sanacije 

     1) *  ni zahteven,  ** srednje zahteven, ***  zelo zahteven  2) V-visoka, S–srednja, N-nizka 

Spremljanje izvajanja projekta: 

Ključni mejiniki – opis Predvideni rok, ko bodo 
mejniki doseženi: 

Nosilec preverjanja, da so mejniki 
doseženi 

DIIP   03-2017 MONG – vodja projekta 

Potrditev projekta s strani ZMOS 04-2017 MONG – vodja projekta 

Vloga na posredniško telo 09-2017 MONG – vodja projekta 

Priprava izvedbene dokumentacije 09-2017 MONG – vodja projekta 

Sklep/odločba o sofinanciranju projekta (EU viri) 12-2017 MONG – vodja projekta 

Podpis pogodbe za izvedbo del 02-2018 MONG – vodja projekta 

Zaključek projekta 12-2018 MONG – vodja projekta 
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4.2.9 Kolesarsko omrežje mestnega območja Nove Gorice, mobilnostni center 

Zap. št. projekta:  9 

Naziv projekta: Kolesarsko omrežje mestnega območja Nove Gorice, mobilnostni center 
 

Kratka vsebina  
(do 500 znakov brez 
presledkov): 
 

Vzpostavitev kolesarskih in pešpovezav znotraj mesta je predpogoj za delovanje celovitega 
sistema trajnostne urbane mobilnosti. Namen projekta je vzpostaviti manjkajoče kolesarske 
in peš povezave na območju Rejčeve ulice, Delpinove ulice, Vojkove ceste, Kombreške 
vpadnice, Cankajreve in Kidričeve ulice v skupni dolžini cca 3,5 km. Projekt vključuje gradbene 
posege kot tudi signalizacijo v skladu s specifikacijami za kolesarsko infrastrutkuro v urbanih 
območjih Ministrstva za infrastrukturo. Predvidena je ureditev kolesarnic in mobilnostnega 
centra. 

Obdobje izvajanja  
(mesec, leto; od - do):   

Od 6/2016  do 12/2020 

Projekt prispeva k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP ter k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) 
učinka OP EKP 2014 – 2020 (OP): 
Cilj TUS št. Naziv cilja TUS: Specifični cilj 

OP št. 
Naziv specifičnega cilja OP: 

Strateški 
cilj 2 

2. Zniževanje izpustov CO2: nizkoogljično 
mesto 

SC 1 Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje 
kakovosti zraka v mestih 

Op.C  2.1. Izboljšati sistem trajnostne mobilnosti 
v mestu in povezanost s subcentri 

  

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS: 

Kazalnik 
TUS št. 

Naziv kazalnika TUS: Ocena prispevka projekta h kazalniku TUS 

K2.1. 
 

Emisije  CO2 v MONG, t/leto 
 

Z izboljšanjem kolesarskega omrežja se pričakuje zmanjšana 
raba osebnih vozil za dnevno migracijo v mestu in posledično 
zmanjšanje emisij CO2.  Ocene prispevka v tem trenutku še ni 
moč oceniti. 

K2.10 
 

Število ukrepov trajnostne mobilnosti Neposreden prispevek 1 projekt = 1 ukrep. 

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) OP: 

Kazalnik 
rezultatov 
OP št.* 

Naziv kazalnika 
rezultata OP* 

Ocena prispevka 
projekta h 
kazalniku 
rezultata OP* 

Kazalnik 
učinka OP št.  

Naziv kazalnika 
učinka OP 

Ocena prispevka 
projekta h kazalniku 
učinka OP 

4.20  Emisije CO2 iz 
osebnega 
avtomobilskega 
prometa 

Posreden 
prispevek 

4.16  Število ukrepov 
trajnostne mobilnosti 
v okviru tus 

1 od 4  v Zahodni 
Sloveniji 

* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN  

Vrednost projekta in viri financiranja: 

Ocenjena vrednost 
projekta EUR 

Lastna sredstva 
EUR: 

Drugi potencialni viri 
EUR 

Drugi potencialni viri – 
navedba vira 

Projekt predvidevamo 
prijaviti za sofinanciranja 
v mehanizmu CTN 

1.828.077,00 764.136,19 1.063.940,81 Predvideni OP CTN U 4.4 DA – 1. poziv 

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:  

Partnerji/sofinancerji Deležniki: Vključevanje javnosti 
MONG Krajevne skupnosti 

NVO s področja kolesarjenja 
Svet za preventivo v 
prometu 
Lastniki zemljišč 

 

Ciljna skupina: prebivalci in obiskovalci mestnega območja ter 
vplivnih delov somestja (Šempeter, Vrtojba); prebivalci, poslovni 
subjekti in lastniki nepremičnin ob ulicah, kjer se urejajo 
kolesarske in pešpoti, 
Način: aktivno informiranje in vključevanje deležnikov in ciljnih 
skupin v fazi načrtovanja, izvedbe in zagona 

Ocena izvedljivosti projekta: 

 Zahtevnost 
izvedbe 
projekta 1) 

Ocena možnih poglavitnih tveganj 
Opis tveganja Stopnja 

tveganja 2) 
Aktivnosti za 
preprečevanje 
tveganj 

Aktivnosti v primeru, 
da nastopi tveganje 
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Zakonodajne 
podlage 

** Skladnost s 
smernicami MI za 
kolesarsko 
infrastrukturo 

S Preprojektiranje, kjer 
je možno in to 
dovoljuje prostor 

Neupravičeni stroški 
za neskladen del 

Prostorske 
podlage 

* /    

Tehnična izvedba ** Koordinacija 
različnih 
upravljalcev GJI na 
trasi kolesarskih 
poti 

N Vključevanje 
upravljalcev  GJI v 
fazo projektiranja 

Okrepitev 
komunikacije in 
sestankov 

Finančni viri * Nelikvidnost 
proračuna 

S Skrbno načrtovanje 
finančnih tokov. 

Takojšnje reakcije na 
zakasnela plačila 

Kadrovski viri ** Pomanjkanje 
notranjih resursov 
za vodenje in 
koordinacijo 
projekta 

V Okrepitev ekipe 
MONG za kolesarsko 
omrežje; 

Dodatna zaposlitev; 
Angažiranje 
zunanjega inženiringa 
in izvajalcev za 
posamezne naloge 

Postopki javnega 
naročanja 

* Pritožbe v 
postopku javnega 
naročanja - zamude 

S Kvalitetna razpisna 
dokumentacija in 
vodenje procesa JN 

Profesionalno 
reševanje pritožb 

Sprejemljivost 
projekta v 
javnosti 

** Pojav skupin, ki 
nasportujejo 
trasam in novim  
prometnim 
rešitvam  

N Široko vnaprejšnje 
informiranje in 
ozaveščanje o 
pomenu kolesarskega 
omrežja  

Vključevanje 
'nasprotnikov', 
pogovori, spremembe 
trase 

Drugo – navedite 
kaj 

** Nasprotovanje 
lastnikov za 
prodajo/služnost na 
trasi kolesarske 
poti 

S Osebni pristop, enaki 
pogoji na podlagi 
uradnih cenitev, 
pravočasen pristop do 
vseh parcel, kjer MONG 
še ni lastnica 

Dodatna pogajanja, 
sprememba trase 

     1) *  ni zahteven,  ** srednje zahteven, ***  zelo zahteven  2) V-visoka, S–srednja, N-nizka 

Spremljanje izvajanja projekta: 

Ključni mejiniki – opis Predvideni rok, ko bodo 
mejniki doseženi: 

Nosilec preverjanja, da so mejniki 
doseženi 

Strokovne podlage in preveritve 07-2017 MONG – vodja projekta 

DIIP   08-2017 MONG – vodja projekta 

Potrditev projekta s strani ZMOS 12-2017 MONG – vodja projekta 

Vloga na MI 03-2018 MONG – vodja projekta 

Pridobitev gradbenega dovoljenja  N/A MONG – vodja projekta 

Sklep/odločba o sofinanciranju projekta (EU viri) 02-2019 MONG – vodja projekta 

Podpis pogodbe za izvedbo del 04-2019 MONG – vodja projekta 

Zaključek projekta 12-2020 MONG – vodja projekta 
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4.2.10 Kolesarska povezava Rožna dolina – Ajševica 

Zap. št. projekta:  10 

Naziv projekta: Kolesarska povezava Rožna Dolina - Ajševica 
 

Kratka vsebina  
(do 500 znakov brez 
presledkov): 
 

Vzpostavitev kolesarskih in pešpovezav znotraj mesta  je predpogoj za delovanje celovitega 
sistema trajnostne urbane mobilnosti. Namen projekta je povezati okoliška primestna naselja 
med Rožno Dolino in Ajševico s kolesarsko potjo v dolžini cca 6.5 km in obstoječo kolesarsko 
potjo Šempeter-Nova Gorica ter urediti manjkajoče površine za pešce.  Projekt vključuje 
gradbene posege in potrebno signalizacijo v skladu s promento specifikacijami za kolesarsko 
infrastrutkuro Ministrstva za infrastrukturo. 

Obdobje izvajanja  
(mesec, leto; od - do):   

Od 11/2016  do 12/2020 

Projekt prispeva k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP ter k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) 
učinka OP EKP 2014 – 2020 (OP): 
Cilj TUS št. Naziv cilja TUS: Specifični cilj 

OP št. 
Naziv specifičnega cilja OP: 

Strateški 
cilj 2 

2. Zniževanje izpustov CO2: nizkoogljično 
mesto 

SC 1 Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje 
kakovosti zraka v mestih 

Op.C  2.1. Izboljšati sistem trajnostne mobilnosti 
v mestu in povezanost s subcentri 

  

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS: 

Kazalnik 
TUS št. 

Naziv kazalnika TUS: Ocena prispevka projekta h kazalniku TUS 

K2.1. 
 

Emisije  CO2 v MONG, t/leto 
 

Z izboljšanjem kolesarskega omrežja se pričakuje zmanjšana 
raba osebnih vozil za dnevno migracijo v mestu in posledično 
zmanjšanje emisij CO2.  Ocene prispevka v tem trenutku še ni 
moč oceniti. 

K2.10 
 

Število ukrepov trajnostne mobilnosti Neposreden prispevek 1 projekt = 1 ukrep. 

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) OP: 

Kazalnik 
rezultatov 
OP št.* 

Naziv kazalnika 
rezultata OP* 

Ocena prispevka 
projekta h 
kazalniku 
rezultata OP* 

Kazalnik 
učinka OP št.  

Naziv kazalnika 
učinka OP 

Ocena prispevka 
projekta h kazalniku 
učinka OP 

4.20  Emisije CO2 iz 
osebnega 
avtomobilskega 
prometa 

Posreden 
prispevek. 

4.16  Število ukrepov 
trajnostne mobilnosti 
v okviru tus 

1 od 4  v Zahodni 
Sloveniji 

* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN  

Vrednost projekta in viri financiranja: 

Ocenjena vrednost 
projekta EUR 

Lastna sredstva 
EUR: 

Drugi potencialni viri 
EUR 

Drugi potencialni viri – 
navedba vira 

Projekt predvidevamo 
prijaviti za sofinanciranja 
v mehanizmu CTN 

1.228.469,00 550.203,00 678.266,00 Predvideni OP CTN U 4.4 DA – 2. poziv 

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:  

Partnerji/sofinancerji Deležniki: Vključevanje javnosti 
MONG Krajevna skupnost Rožna 

Dolina 
NVO s področja kolesarjenja 
Svet za preventivo v 
prometu 
Lastniki zemljišč 

Ciljna skupina: prebivalci in zaposleni na območju KS Rožna 
Dolina, dnevni migrantje med Rožno Dolino, Ajševico in Novo 
Gorico; prevbivlaci somestja Nova Gorica -Šempeter 
Način: aktivno informiranje in vključevanje deležnikov ter ciljnih 
skupin v fazi načrtovanja, izvedbe in zagona 

Ocena izvedljivosti projekta: 

 Zahtevnost 
izvedbe 
projekta 1) 

Ocena možnih poglavitnih tveganj 
Opis tveganja Stopnja 

tveganja 2) 
Aktivnosti za 
preprečevanje 
tveganj 

Aktivnosti v primeru, 
da nastopi tveganje 
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Zakonodajne 
podlage 

** Skladnost s 
smernicami MI za 
kolesarsko 
infrastrukturo 

S Preprojektiranje, kjer 
je možno in to 
dovoljuje prostor 

Neupravičeni stroški 
za neskladen del 

Prostorske 
podlage 

* /    

Tehnična izvedba ** Koordinacija 
različnih 
upravljalcev cest in 
GJI na trasi , 
prečkanja državne 
ceste 

N Vključevanje 
upravljalcev lokalnih 
in državnih cest ter  
GJI v fazo 
projektiranja 

Okrepitev 
komunikacije in 
sestankov med 
upravljalci 

Finančni viri * Nelikvidnost 
proračuna 

S Skrbno načrtovanje 
finančnih tokov. 

Takojšnje reakcije na 
zakasnela plačila 

Kadrovski viri ** Pomanjkanje 
notranjih resursov 
za vodenje in 
koordinacijo 
projekta 

V Okrepitev ekipe 
MONG za kolesarsko 
omrežje; 

Dodatna zaposlitev; 
Angažiranje 
zunanjega inženiringa 
in izvajalcev za 
posamezne naloge 

Postopki javnega 
naročanja 

* Pritožbe v 
postopku javnega 
naročanja - zamude 

S Kvalitetna razpisna 
dokumentacija in 
vodenje procesa JN 

Profesionalno 
reševanje pritožb 

Sprejemljivost 
projekta v 
javnosti 

** Pojav skupin, ki 
nasportujejo 
trasam in novim  
prometnim 
rešitvam  

N Široko vnaprejšnje 
informiranje in 
ozaveščanje o 
pomenu kolesarskega 
omrežja  

Vključevanje 
'nasprotnikov', 
pogovori, spremembe 
trase 

Drugo – navedite 
kaj 

** Nasprotovanje 
lastnikov za 
prodajo/služnost na 
trasi kolesarske 
poti 

S Osebni pristop, enaki 
pogoji na podlagi 
uradnih cenitev, 
pravočasen pristop do 
vseh parcel, kjer MONG 
še ni lastnica 

Dodatna pogajanja, 
sprememba trase 

     1) *  ni zahteven,  ** srednje zahteven, ***  zelo zahteven  2) V-visoka, S–srednja, N-nizka 

Spremljanje izvajanja projekta: 

Ključni mejiniki – opis Predvideni rok, ko bodo 
mejniki doseženi: 

Nosilec preverjanja, da so mejniki 
doseženi 

Strokovne podlage in preveritve 11-2016 MONG – vodja projekta 

DIIP   06-2017 MONG – vodja projekta 

Potrditev projekta s strani ZMOS 02-2018 MONG – vodja projekta 

Vloga na MI 09-2018 MONG – vodja projekta 

Pridobitev gradbenega dovoljenja  10-2018 MONG – vodja projekta 

Sklep/odločba o sofinanciranju projekta (EU viri) 12-2018 MONG – vodja projekta 

Podpis pogodbe za izvedbo del 02-2019 MONG – vodja projekta 

Zaključek projekta 12-2020 MONG – vodja projekta 
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4.2.11 P&R Solkan – Nova Gorica 

Zap. št. projekta:  11 

Naziv projekta: P+R Solkan – Nova Gorica 
 

Kratka vsebina  
(do 500 znakov brez 
presledkov): 
 

Solkan kot sub-urbano območje je funkcionalno tesno navezano na  dnevno komunikacijo z 
Novo Gorico, hkrati pa predstavlja izhodišče za turistično obiskovanje okoliškega podeželja in 
Soče.  Na vhodu v Solkab, tik ob železniški postaji in postajališču za avtobuse je načrtovano 
parkirišče po sistemu P+R s predvidoma 100 parkirnimi mesti in mobilnostnim centrom 
(manjšim objektom za potrebe uporabnikov P+R, električne mobilnosti in kolesarjev). Projekt 
vključuje gradbena dela in krajinske ureditve. 

Obdobje izvajanja  
(mesec, leto; od - do):   

Od 7/2017 do 06/2020 

Projekt prispeva k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP ter k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) 
učinka OP EKP 2014 – 2020 (OP): 
Cilj TUS št. Naziv cilja TUS: Specifični cilj 

OP št. 
Naziv specifičnega cilja OP: 

Strateški 
cilj 2 

2. Zniževanje izpustov CO2: nizkoogljično 
mesto 

SC 1 Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje 
kakovosti zraka v mestih 

Op.C  2.1. Izboljšati sistem trajnostne mobilnosti 
v mestu in povezanost s subcentri 

  

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS: 

Kazalnik 
TUS št. 

Naziv kazalnika TUS: Ocena prispevka projekta h kazalniku TUS 

K2.1. 
 

Emisije  CO2 v MONG, t/leto 
 

Z izboljšanjem kolesarskega omrežja se pričakuje zmanjšana 
raba osebnih vozil za dnevno migracijo v mestu in posledično 
zmanjšanje emisij CO2.  Ocene prispevka v tem trenutku še ni 
moč oceniti. 

K2.10 
 

Število ukrepov trajnostne mobilnosti Neposreden prispevek 1 projekt = 1 ukrep. 

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) OP: 

Kazalnik 
rezultatov 
OP št.* 

Naziv kazalnika 
rezultata OP* 

Ocena prispevka 
projekta h 
kazalniku 
rezultata OP* 

Kazalnik 
učinka OP št.  

Naziv kazalnika 
učinka OP 

Ocena prispevka 
projekta h kazalniku 
učinka OP 

4.20  Emisije CO2 iz 
osebnega 
avtomobilskega 
prometa 

Posreden 
prispevek. 

4.16  Število ukrepov 
trajnostne mobilnosti 
v okviru tus 

1 od 4  v Zahodni 
Sloveniji 

4.15  Število novozgrajenih 
P+R v urbanih 
območjih 

1 od 6 za celotno RS 

* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN  

Vrednost projekta in viri financiranja: 

Ocenjena vrednost 
projekta EUR 

Lastna sredstva 
EUR: 

Drugi potencialni viri 
EUR 

Drugi potencialni viri – 
navedba vira 

Projekt predvidevamo 
prijaviti za sofinanciranja 
v mehanizmu CTN 

1.500.000,00* 600.000,00 900.000,00 Predvideni OP CTN U 4.4 DA – 1. poziv 

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:  

Partnerji/sofinancerji Deležniki: Vključevanje javnosti 
MONG Krajevne skupnosti 

Svet za preventivo v 
prometu 
Lastniki zemljišč 

Ciljna skupina: prebivalci Solkana in okolice,  prebivalci in 
obiskovalci mesta 
Način: aktivno informiranje in vključevanje deležnikov in ciljnih 
skupin v fazi načrtovanja, izvedbe in zagona 

Ocena izvedljivosti projekta: 

 Zahtevnost 
izvedbe 
projekta 1) 

Ocena možnih poglavitnih tveganj 
Opis tveganja Stopnja 

tveganja 2) 
Aktivnosti za 
preprečevanje 
tveganj 

Aktivnosti v primeru, 
da nastopi tveganje 
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Zakonodajne 
podlage 

** Skladnost s 
smernicami MI za 
P+R 

S Projektiranje v skladu 
s smernicami za P+R, 
kjer bo fizično možno 

Neupravičeni stroški 
za neskladen del 

Prostorske 
podlage 

* /    

Tehnična izvedba ** Koordinacija 
različnih 
upravljalcev cest, 
GJI in prometa na 
lokaciji P+R 

N Vključevanje 
upravljalcev  GJI, cest 
in prometa  v fazo 
projektiranja 

Okrepitev 
komunikacije in 
sestankov 

Finančni viri * Nelikvidnost 
proračuna 

S Skrbno načrtovanje 
finančnih tokov. 

Takojšnje reakcije na 
zakasnela plačila 

Kadrovski viri ** Pomanjkanje 
notranjih resursov 
za vodenje in 
koordinacijo 
projekta 

V Okrepitev ekipe 
MONG za prometno 
politiko 

Dodatna zaposlitev; 
Angažiranje 
zunanjega inženiringa 
in izvajalcev za 
posamezne naloge 

Postopki javnega 
naročanja 

* Pritožbe v 
postopku javnega 
naročanja - zamude 

S Kvalitetna razpisna 
dokumentacija in 
vodenje procesa JN 

Profesionalno 
reševanje pritožb 

Sprejemljivost 
projekta v 
javnosti 

** Nasprotovanje 
pebivalcev oz. 
drugih interesnih 
skupin novim  
prometnim 
rešitvam  

N Široko vnaprejšnje 
informiranje in 
ozaveščanje o 
namenu in pozitivnih 
posledicah naložbe  

Vključevanje 
'nasprotnikov', 
pogovori, spremembe 
trase 

Drugo – navedite 
kaj 

* /    

     1) *  ni zahteven,  ** srednje zahteven, ***  zelo zahteven  2) V-visoka, S–srednja, N-nizka 

Spremljanje izvajanja projekta: 

Ključni mejiniki – opis Predvideni rok, ko bodo 
mejniki doseženi: 

Nosilec preverjanja, da so mejniki 
doseženi 

Strokovne podlage in preveritve 06-2016 MONG – vodja projekta 

DIIP   08-2017 MONG – vodja projekta 

Potrditev projekta s strani ZMOS 02-2018 MONG – vodja projekta 

Vloga na MI 04-2018 MONG – vodja projekta 

Pridobitev gradbenega dovoljenja  08-2018 MONG – vodja projekta 

Sklep/odločba o sofinanciranju projekta (EU viri) 09-2019 MONG – vodja projekta 

Podpis pogodbe za izvedbo del 01-2019 MONG – vodja projekta 

Zaključek projekta 06-2020 MONG – vodja projekta 

* Groba preliminarna ocana vrednosti. Ocena je v dodatnem preverjanju.  
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4.2.12 SALUTE-ZDRAVSTVO 

Zap. št. projekta:  12 

Naziv projekta: SALUTE-ZDRAVSTVO 

Kratka vsebina  
(do 500 znakov brez 
presledkov): 

Namen projeka je izboljšanje koriščenja in izvajanja zdravstvenih ter socialnih storitev na 
čezmejnem območju EZTS GO.  
V projektu bodo oblikovane skupne čezmejne zdravstvene skupine na področju duševnega 
zdravja, avtizma in fiziološke nosečnosti ter vzpostavljen enoten slovensko-italijanski center 
za naročanje zdravstvenih storitev. 
Pilotni projekt na področju socialnega vključevanja: vzpostavitev info točk v Občini Gorica in 
Mestni občini Nova Gorica za vključevanje prikrajšanih skupin 

Obdobje izvajanja  
(mesec, leto; od - do):   

2017 - 2020 

Projekt prispeva k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP ter k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) 
učinka OP EKP 2014 – 2020 (OP): 
Cilj TUS št. Naziv cilja TUS: Specifični 

cilj OP št. 
Naziv specifičnega cilja OP: 

3 Ustvariti privlačno (socialno) okolje za 
bivanje in priseljevanje mladih (družin) 

3.3 Krepitev socialne vključenosti in 
medgeneracijskega sodelovanja 

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS: 

Kazalnik 
TUS št. 

Naziv kazalnika TUS: Ocena prispevka projekta h kazalniku TUS 

K3.7 Programi za ranljive ciljne skupine Vzpostavitev slovenskega centra za duševno zdravje v 
Novi Gorici z ustanovitvijo mešane ekipe 
Vzpostavitev skupin za samopomoč (avtizem) 

K3.6 Spodbujene kulturne in skupnostne pobude in 
storitve 

Upravljanje skupnostnih dejavnosti v dnevnem centru v 
Novi Gorici 

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) OP: 

Kazalnik 
rezultatov 
OP št.* 

Naziv kazalnika 
rezultata OP* 

Ocena prispevka 
projekta h kazalniku 
rezultata OP* 

Kazalnik 
učinka 
OP št.  

Naziv kazalnika učinka 
OP 

Ocena prispevka 
projekta h 
kazalniku učinka 
OP 

9.5 Delež zdravstvenih 
ustanov, v katerih se 
bodo 6 mesecev po 
zaključku izvajali ukrepi 

Projekt prispeva k z 
vzpostavitvi skupnih 
protokolov  in 
integraciji storitev 

9.8 Število oseb iz ranljivih 
ciljnih skupin vključenih v 
program 

Ocena še ni 
podana. 

4.1.  
PS IT-SI 

Okrepiti zmogljivosti 
institucionalnega 
sodelovanja s 
spodbujanjem javnih 
organov in ključnih 
akterjev programskega 
območja k oblikovanju 
skupnih rešitev za 
skupne izzive 

Projekt neposredno 
krepi zmogljivost 
medinstitucionalnega 
sodelovanja javnih 
zdravstvenih in 
socialnih ustanov iz 
somestja EZTS GO. 

4.1. Okrepljena zmogljivost 
javnih organov in drugih 
deležnikov na področju 
čezmejnega sodelovanja 

Projekt 
neposredno krepi 
zmogljivost javnih 
zdravstvenih in 
socialnih ustanov 
iz somestja EZTS 
GO. 

* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN  

Vrednost projekta in viri financiranja: 

Ocenjena vrednost 
projekta EUR 

Lastna sredstva 
EUR: 

Drugi potencialni 
viri EUR 

Drugi potencialni viri – 
navedba vira 

Projekt predvidevamo 
prijaviti za sofinanciranja 
v mehanizmu CTN 

5.000.000,00* 
(za MONG okvirno 
350.000) 

0 5.000.000,00 Zagotovljeno 
INTERREG Italija-Slovenija, 
strateški projekt EZTS GO 
(85%) 
Republika Italija (15%) 

NE 

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:  

Partnerji/sofinancerji Deležniki: Vključevanje javnosti 
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Azienda per l’Assistenza Sanitaria 
n.2 “Bassa Friulana – Isontina”, 
Splošna bolnišnica dr. Franca 
Derganca Nova Gorica, Zdravstveni 
dom Nova Gorica in Psihiatrična 
bolnišnica Idrija 

Javni zavodi in NVO s področja 
duševnega zdravja, humanitarne 
dejavnosti in varstva zdravja 
Ostali ponudniki socialno-varstvenih 
storitev 

Ciljna skupina: prebivalci somestja in 
regije, prednostno iz ranljivih ciljnih 
skupin, osebe z boleznimi duševnega 
zdravja, nosečnice, avtisti in druge 
Način: aktivno vključevanje in 
informiranje ciljnih skupin v projektne 
aktivnosti 

Ocena izvedljivosti projekta: 

 Zahtevnost 
izvedbe 
projekta 1) 

Ocena možnih poglavitnih tveganj 
Opis tveganja Stopnja 

tveganja 2) 

Aktivnosti za 
preprečevanje tveganj 

Aktivnosti v primeru, 
da nastopi tveganje 

Zakonodajne 
podlage 

* Zakonodaja na obeh 
straneh kljub EU 
direktivam zavira 
prostp pretok bolnikov 

N V projektu se izvede 
podrobna analiza in 
opredeli različne 
rešitve- 

Predlogi za 
spremembo 
zakonodaje 

Prostorske podlage - - - - - 

Tehnična izvedba -  - - - 

Finančni viri *     

Kadrovski viri * Pridobitev 
kompetentnih kadrov s 
poznavanjem področja 
in jezika obeh držav 

N Širše območje iskanja 
kadrov 

Dodatna jezikovna 
usposabljanja 

Postopki javnega 
naročanja 

* Zapleteni postopki v 
primeru potrebe po 
skupnih meddržavnih 
javnih naročilih 

S Angažiranje 
strokovnjakov za 
javna naročila; 
priprava začetnih 
modelov 

Usklajevanje s 
pristojnimi upravami 

Sprejemljivost 
projekta v javnosti 

* - -   

Drugo - navedite * Poznavanje jezika na 
strani ciljne s skupine 

N Kadri z znanjem obeh 
jezikov, Dvojezična 
navodila za 
uporabnike 

Dodatni prevajalci, 
jezikovna 
usposabljanja kadrov 

     1) *  ni zahteven,  ** srednje zahteven, ***  zelo zahteven  2) V-visoka, S–srednja, N-nizka 

Spremljanje izvajanja projekta: 

Ključni mejiniki - opis Predvideni rok, ko bodo mejniki 
doseženi: 

Nosilec preverjanja, da so mejniki 
doseženi 

Priprava vloge na javni razpis Interreg SI-IT 
2014-2020 

2016 EZTS GO – Vodja projekta 

Odobritev in podpis pogodbe o sofinanciranju 2017 EZTS GO – Vodja projekta 

Izvajanje projekta 2017 – 2020 (23) EZTS GO – Vodja projekta 

Vzpostavitev centra in storitev kot ključnih 
učinkov projekta 

2019 EZTS GO – Vodja projekta 

Zaključek projekta 2020 (23) EZTS GO – Vodja projekta 

(*)MONG ni neposredno vključena v denarni tok projekta, ker projekt v celoti izvaja EZTS GO. 
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4.2.13 Soča_Isonzo 

Zap. št. projekta:  13 

Naziv projekta: Soča-Isonzo  

Kratka vsebina  
(do 500 znakov brez 
presledkov): 

Projekt povezuje širše somestje Gorice, NG in Šempetra-Vrtojbe z reko Sočo s ciljem celovito 
ovrednotiti čezmejno območje ob reki. Ključne aktivnosti: 
- čezmejna povezava kolesarskih in peš poti od Pevmskega mostu do jezu pri HE Solkan, s 
prehodom čez Sočo pri športnem parku Solkan in jezu, ureditev povezav do kolesarske poti 
Solkan-Bovec, 
- izgradnja manjkajočih odsekov transverzale – kolesarska pot od prehoda pri Solkanskem 
polju do Trga Evropa, ureditev odseka med Erjavčevo vključno s Trgom Evropa, ureditev info 
točke ter rekreacijskega  parka Vrtojba, 
- skupna turisitčna destinacija čezmejni naravni park Soča-Isonzo, turistični progami in 
strategija trženja. 

Obdobje izvajanja  
(mesec, leto; od - do):   

01/2017-2020(23) 

Projekt prispeva k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP ter k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) 
učinka OP EKP 2014 – 2020 (OP): 
Cilj TUS št. Naziv cilja TUS: Specifični 

cilj OP št. 
Naziv specifičnega cilja OP: 

Cilj 2  Nizkoogljično mesto – zniževanje izpustov 
CO2 

4.4 (OP) Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje 
kakovosti zraka v mestih 

Cilj 1 Gospodarsko prodorno in inovativno mesto 3.1. (PS 
IT-SI) 

Ohranjanje, varstvo, obnavljanje in razvoj 
naravne in kulturne dediščine 

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS: 

Kazalnik 
TUS št. 

Naziv kazalnika TUS: Ocena prispevka projekta h kazalniku TUS 

K2.10 Število ukrepov trajnostne mobilnosti Projekt prispeva z izgradnjo manjkajočih kolesarskih in peš 
povezav na območju reke Soče ter programskemu 
povezovanju in krepitvi ponudbe. 

K1.5 Število prihodov turistov Projekt prek krepitve kolesarskega produkta in čezmejnih 
turističnih programov neposredno prispeva k povečanju 
obiska v mestu. 

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) OP: 

Kazalnik 
rezultatov 
OP št.* 

Naziv kazalnika 
rezultata OP* 

Ocena prispevka 
projekta h 
kazalniku rezultata 
OP* 

Kazalnik 
učinka OP 
št.  

Naziv kazalnika učinka 
OP 

Ocena prispevka 
projekta h 
kazalniku učinka 
OP 

4.20 (OP) Emisije CO2 iz 
osebnega 
avtomobilskega 
prometa*  
 

Projekt spodbuja 
trajnostne oblike 
mobilnosti in 
prispeva k 
zmanjšanju emisij 
CO2. 

4.17 Št. Ukrepov trajnostne 
mobilnosti v okviru 
trajnostnih urbanih 
strategij 

Projekt prispeva z 
ukrepom 
vzpostavitve 
omrežja 
kolesarskih in peš 
povezav. 

3.1 (PS IT-
SI) 

Stopnja čezmejnega 
sodelovanja na 
področju 
trajnostnega 
vrednotenja naravne 
in kulturne dediščine 

Projekt prispeva k 
povečanju števila 
obiskovalcev. 

3.1.2 Km dokončanih 
kolesarskih poti/stez 

Projekt prispeva 
8km od skupaj 
12kmv PS IT-SI. 

* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN  

Vrednost projekta in viri financiranja: 

Ocenjena vrednost 
projekta EUR 

Lastna sredstva 
EUR: 

Drugi potencialni viri 
EUR 

Drugi potencialni viri – 
navedba vira 

Projekt predvidevamo 
prijaviti za sofinanciranja v 
mehanizmu CTN 

5.000.000 
(Območje MONG 
2.400.000) 

0 5.000.000 INTERREG Slovenija-
Italija 2014-2020 / EZTS 
GO 
Republika Italija 

NE 

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:  
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Partnerji/sofinancerji Deležniki: Vključevanje javnosti 
EZTS GO 
 

MONG 
KS Solkan 
Mestne storitve _ za upravlajnje 
GEKOLINA - NVO 

Projekt vključuje poseben sklop aktivnosti 
namenjen ozaveščanju lokalnega 
prebivalstva in turistov. 

Ocena izvedljivosti projekta: 

 Zahtevnost 
izvedbe 
projekta 1) 

Ocena možnih poglavitnih tveganj 
Opis tveganja Stopnja 

tveganja 2) 

Aktivnosti za 
preprečevanje tveganj 

Aktivnosti v primeru, 
da nastopi tveganje 

Zakonodajne 
podlage 

* -    

Prostorske podlage * -    

Tehnična izvedba ** Koordinacija različnih 
upravljalcev cest in 
GJI na trasi , 
prečkanja državne 
ceste 

N Vključevanje 
upravljalcev lokalnih in 
državnih cest ter  GJI v 
fazo projektiranja 

Okrepitev 
komunikacije in 
sestankov med 
upravljalci 

Finančni viri * -    

Kadrovski viri * - - - - 

Postopki javnega 
naročanja 

* Zapleteni postopki v 
primeru potrebe po 
skupnih meddržavnih 
javnih naročilih 

S Angažiranje 
strokovnjakov za javna 
naročila; priprava 
začetnih modelov 

Usklajevanje s 
pristojnimi upravami 

Sprejemljivost 
projekta v javnosti 

** Pojav skupin, ki 
nasportujejo 
načrtovanim trasam  

N Široko vnaprejšnje 
informiranje in 
ozaveščanje o pomenu 
kolesarskega omrežja  

Vključevanje 
'nasprotnikov', 
pogovori, spremembe 
trase 

Drugo - navedite * Ureditev razmerij 
povezanih s statusom 
vzdrževalne poti ob 
Soči 
(SENG/MONG/EZTS) 

N Dobra vnaprejšnja 
priprava. 

Poiskati alternativno 
rešitev, ki bo ustrezala 
pogojem za izvedbo 
projekta. 

     1) *  ni zahteven,  ** srednje zahteven, ***  zelo zahteven  2) V-visoka, S–srednja, N-nizka 

Spremljanje izvajanja projekta: 

Ključni mejiniki - opis Predvideni rok, ko bodo 
mejniki doseženi: 

Nosilec preverjanja, da so mejniki 
doseženi 

Priprava vloge na javni razpis Interreg SI-IT 
2014-2020 

2016 EZTS GO – Vodja projekta 

Odobritev in podpis pogodbe o sofinanciranju 2017 EZTS GO – Vodja projekta 

Izvajanje projekta 2017- 2020(23) EZTS GO – Vodja projekta 

Izvedba naložb na območju NG 2017- 2020(23) EZTS GO – Vodja projekta 

Zaključek projekta 2020 (23) EZTS GO – Vodja projekta 

(*)MONG ni neposredno vključena v denarni tok projekta, ker projekt v celoti izvaja EZTS GO. 
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4.2.14  Celovite energetske sanacije in prenova stavb v lasti MONG 

Zap. št. projekta:  8 

Naziv projekta: Celovite energetske sanacije in prenova stvb v lasti MONG 

Kratka vsebina  
(do 500 znakov brez presledkov): 
 

Na urbanem območju NG ima MONG v lasti več javnih objektov, ki nimajo 
primernega stavbnega ovoja, stavbenga pohištva in izolacije, zato so energetsko 
ptoratni. S projektom v več fazah pristopamo k energetski sanaciji in prenovi 
naslednjih stavb: 1. Faza (2017-2018): Telovadnica Solkan, (Telovadnica OŠ Branik, 
Vrtec Šempas, Vrtec Dornberk – niso mestno območje)  2. Faza: 3 Energetska sanacija 
stavbe MONG – kulturna dediščina.  Faza: Glasbena šola Nova Gorica. 

Obdobje izvajanja  
(mesec, leto; od - do):   

Od 02/2017 do 12/2020 

Projekt prispeva k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP ter k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) 
učinka OP EKP 2014 – 2020 (OP): 
Cilj TUS št. Naziv cilja TUS: Specifični cilj 

OP št. 
Naziv specifičnega cilja OP: 

Strateški 
cilj 3 

2. Zniževanje izpustov CO2: nizkoogljično 
mesto 

SC 1 (OP) Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem 
sektorju 

Op.C  2.1. Povečati energetsko učinkovitost   

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS: 

Kazalnik 
TUS št. 

Naziv kazalnika TUS: Ocena prispevka projekta h kazalniku TUS 

K2.1 
 

Emisije CO2 v ONG, t/leto 
 

S sanacijo obstoječih stanovanj se bo zmanjšala poraba 
energije.  

K2.4 
 

Letna poraba energije v stanovanjih  Neposreden prispevek je saniranih stanovanjskih enot je 
ocenjen na  14,0 kWH/leto od cilja TUS: 15,5 kWH do 2023. 

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) OP: 

Kazalnik 
rezultatov 
OP št.* 

Naziv kazalnika 
rezultata OP* 

Ocena prispevka 
projekta h kazalniku 
rezultata OP* 

Kazalnik 
učinka OP št.  

Naziv kazalnika 
učinka OP 

Ocena prispevka 
projekta h kazalniku 
učinka OP 

4.3  Letni prihranki 
energije stavb v 
javnem sektorju 

Zmanjšanje za 14,0 
kWh/leto od  ciljne ga 
zmanjšanja  iz 1.870 
GWH leta 2013 na 1.630 
GWh leta 2023.  

CO 32 Zmanjšanje letne 
porabe primarne 
energije v javnih 
stavbah. 

 14,00kwh prihranka  
na območju mesta 
NG do 2023 od 
ciljne vrednosti  
23.000.000kWh v 
RS 

4.4. Uporabna površina 
energetskoobnovljeni
h stavb v lasti javnega 
sektorja 

8.000 m2 na 
območju mesta od 
ciljne vrednosti 1,8 
mio m2 za RS 

* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN  

Vrednost projekta in viri financiranja: 

Ocenjena vrednost 
projekta EUR 

Lastna 
sredstva 
EUR: 

Drugi potencialni viri EUR Drugi potencialni viri – 
navedba vira 

Projekt predvidevamo 
prijaviti za sofinanciranja 
v mehanizmu CTN 

2.107.824,00 1.723.130,00 384.694,00 Predvideni OP KS , U4.1. 
Izvedeba prijava 1. faze 

NE 

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:  

Partnerji/sofinancerji Deležniki: Vključevanje javnosti 
   MONG  Upravljalci objektov Ciljna skupina: uporabniki obejktov (učenci, otroci, 

prebivalci mesta) 
Način: informiranje v javnih medijih in znotraj 
ustanov, katerih objekti so predmet sanacije 

Ocena izvedljivosti projekta: 

 Zahtevnost 
izvedbe 
projekta 1) 

Ocena možnih poglavitnih tveganj 
Opis tveganja Stopnja 

tveganja 2) 
Aktivnosti za 
preprečevanje 
tveganj 

Aktivnosti v primeru, 
da nastopi tveganje 
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Zakonodajne 
podlage 

* /    

Prostorske 
podlage 

* /    

Tehnična izvedba * Nepredvidena dela  N Kakovostni projekti, 
popisi in pogodbe 

Podaljševanje roka 
izvedbe, koriščenje 
10% nepredv. del 

Finančni viri * /    

Kadrovski viri * /    

Postopki javnega 
naročanja 

* Zamude zaradi 
pritožb na 
postopek 

S Kakovostna 
dokumentacija, 
transparenten 
postopek 

Uspešno reševanje 
pritožb 

Sprejemljivost 
projekta v 
javnosti 

* Pritožbe 
uporabnikov zaradi 
motenj 
izobraževalnega 
procesa 

N Pravočasno 
informiranje in 
dogovor o izvedbi 
sanacije z upravami 

Dodatni sestanki in 
obvestila ter 
prilagoditve dinamike 
zivedbe 

Drugo - navedite 
kaj 

* /    

     1) *  ni zahteven,  ** srednje zahteven, ***  zelo zahteven  2) V-visoka, S–srednja, N-nizka 

Spremljanje izvajanja projekta: 

Ključni mejiniki – opis Predvideni rok, ko bodo 
mejniki doseženi: 

Nosilec preverjanja, da so mejniki 
doseženi 

DIIP   

10-2016 (1. Faza) 
08 -2017 (2. Faza) 
10-2017 (3. Faza) 
 

MONG – vodja projekta 

Priprava izvedbene dokumentacije 

01-2017 (1. Faza) 
10- 2017 (2. Faza) 
01-2018 (3. Faza) 
 

MONG – vodja projekta 

Vloga na MI 

01-2017 (1. Faza) 
10 - 2017 (2. Faza) 
01- 2018 (3. Faza) 

 

MONG – vodja projekta 

Sklep/odločba o sofinanciranju projekta (EU viri) 

04-2017 (1. Faza) 
02- 2018 (2. Faza) 
04- 2018 (2. Faza) 
 

MONG – vodja projekta 

Podpis pogodbe za izvedbo del 

06-2017 (1. Faza) 
04- 2018 (2. Faza) 
07- 2018 (3. Faza) 
 

MONG – vodja projekta 

Zaključek projekta 
12-2018 (1. Faza) 
12-2019 (2. Faza) 
12- 2019 (2. Faza) 

MONG – vodja projekta 
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4.2.15  Varovanje porečja - CČN Nova Gorica 

Zap. št. projekta:  15 

Naziv projekta:    Varovanje porečja - CČN Nova Gorica 

Kratka vsebina  
(do 500 znakov brez presledkov): 
 

Namen projekta je ureditev manjkajočega omrežja infrastrutkre za odvajanje in 
čiščenje komunalnih in meteornih voda na območju mesta in gravitacijskem območju 
Centralne čistilne naprave nova Gorica.  Projekt vključuje dovodnjo odpadnih voda iz 
Šempasa in Svitovelj  ter izgradnjo odvodnika Soča s katerim se bo zmanjšal dotok 
meteornih voda na CČN ter s tem povečal njegovo učinkovitost in zmanjšal vplive na 
okolje.   

Obdobje izvajanja  
(mesec, leto; od - do):   
 

 
od 10/2016  do 12/2020 

Projekt prispeva k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP ter k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) 
učinka OP EKP 2014 – 2020 (OP): 
Cilj TUS št. Naziv cilja TUS: Specifični cilj 

OP št. 
Naziv specifičnega cilja OP: 

Strateški cilj 2 Zniževanje izpustov CO2: nizkoogljično 
mesto (ni najbolj oK) 

SC 1/PN 6.1. Boljše stanje okolja in biotske 
raznovrstnosti/ Zmanjšanje emisij v 
vode zaradi izgradnje infrastrukture za 
odvajanje in čiščenje odpadnih voda 

Op.C 2 2.3 Urediti zaledne vode 

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS: 

Kazalnik TUS št. Naziv kazalnika TUS: Ocena prispevka projekta h kazalniku TUS 
 K 2.5. Izpust prečiščenih in neprečiščenih 

odpadnih voda  
11.000 PE 

   

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) OP: 

Kazalnik rezultatov 
OP št.* 

Naziv kazalnika 
rezultata OP* 

Ocena prispevka 
projekta h 
kazalniku rezultata 
OP* 

Kazalnik 
učinka OP št.  

Naziv kazalnika 
učinka OP 

Ocena prispevka 
projekta h 
kazalniku učinka 
OP 

6.91 cci 
2014SU16MAOP001

Povečanje 
obremenitev s 
komunalno 
odpadno vodo iz 
aglomeracij z 
obremenitvijo večjo 
od 2.000 PE 

11.000 PE  v 
preverjanju 

CO19 

CCI 

2014SI16MAOP001 

Čiščenje odpadne 
vode; dodatni 
prebivalci deležni 
boljšega čiščenja 
odpadne vode  

 
11.000 PE  v 
preverjanju 

 CCI 

2014SI16MAOP001 

 

Dolžina novo 
zgrajenega 
kanalizacijskega 
sistema 

29.000 m 

* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN  

Vrednost projekta in viri financiranja: 

Ocenjena vrednost 
projekta EUR 

Lastna sredstva 
EUR: 

Drugi potencialni viri 
EUR 

Drugi potencialni viri – 
navedba vira 

Projekt 
predvidevamo 
prijaviti za 
sofinanciranja v 
mehanizmu CTN 

8.880.385,90* 3.580.385,90 5.300.000,00 OP KS ukrep 6.1. NE 

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:  

Partnerji/sofinancerji Deležniki: Vključevanje javnosti 
 Izvajalec gospodarske javne službe Ciljne javnosti: prebivalci ob trasi 

Aktivnosti: informiranje  prek medijev in 

drugih kanalov o namenu in poteku izvedbe 

del 
Ocena izvedljivosti projekta: 

 Zahtevnost Ocena možnih poglavitnih tveganj 
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izvedbe 
projekta 1) 

Opis tveganja Stopnja 
tveganja 2) 

Aktivnosti za 
preprečevanje 
tveganj 

Aktivnosti v 
primeru, da 
nastopi tveganje 

Zakonodajne podlage * Predhodna presoja 
vplivov na okolje 

N - - 

Prostorske podlage * - - - - 

Tehnična izvedba * Pravočana priprava 
projektne 
dokumentacije 

- - - 

Finančni viri * Nelikvidnost 
proračuna 

S Skrbno 
načrtovanje 
finančnih tokov. 

Takojšnje reakcije 
na zakasnela 
plačila, dogovor s 
PO. 

Kadrovski viri * - - - - 

Postopki javnega 
naročanja 

* Zapleti pri javnem 
naročanju 
 

N Zadostno visoko 
postavljena 
merila za izbor 
izvajalca 

Uspešna razrešitev 
pritožb 

Sprejemljivost projekta v 
javnosti 

* Pritožbe tekom 
gradnje 

N Pravočasno 
obveščanje o 
režimih gradnje 

Prilagoditev 
režimov gradnje  

Drugo – upravljanje 
objekta 

** Pridobitev služnosti S Sistematičen 
pristop 

Pomoč zunanjih 
izvajalcev, dodatni 
pogovori 

     1) *  ni zahteven,  ** srednje zahteven, ***  zelo zahteven  2) V-visoka, S–srednja, N-nizka 

Spremljanje izvajanja projekta: 

Ključni mejiniki - opis Predvideni rok, ko bodo mejniki 
doseženi: 

Nosilec preverjanja, da so 
mejniki doseženi 

DIIP 06-2017 MONG – vodja projekta 

Vloga za neposredno potrditev 08-2018  

Pridobitev gradbenega dovoljenja 12-2018 MONG – vodja projekta 

SKLEP/ODLOČBA O SOFINANCIRANJU 
PROJEKTA (EU viri) 

12-2018 
MONG – vodja projekta 

Podpis pogodbe za izvedbo del 06-2019 MONG – vodja projekta 

Uporabno dovoljenje 10-2021 MONG – vodja projekta 

Predaja objekta v upravljanje upravljalcu 12-2021 MONG – vodja projekta 

* upoštevan je le del MONG - odvodnik Soča 
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5. Seznam drugih  projektov za izvedbo TUS5  
 

Tabela 8 Seznam drugih projektov za izvedbo TUS   

 

Z.
št 

Št.  Naziv projekta Kratek opis Ukrep 
TUS 

P Ocenjena 
vrednost 
projekta - 
znesek 

Viri: Proračun 
MONG - 
znesek 

Viri: EU, RS in 
drugi  

Opis drugi 
potencialni viri  
oz. opomba 

Obdobje 
izvajanja  

1 1.1.1 Subvencioniranje 
komunalnega 
prispevka 

Subvenicioniranjem plačila komunalnega prispevka največ v višini 
80% kot del spodbujanja investicij v izgradnjo proizvodnih, obrtnih in 
objektov za izvajanje turistične ter razvojno-raziskovalne dejavnosti v 
MONG.D23:D27 

1.1 1 531.708,00 531.708,00 0,00 cca 100.000 EUR 
letno 

2017-2020 

2 1.1.2 Spodbujanje 
začetnih investicij in 
investicij v 
razširjanje 
dejavnosti 

Sofinanciranje nakupa opreme, ki predstavlja začetno investicijo 
(materialna ali nematerialna sredstva povezana z ustanavljanjem 
obrata) ali investicijo v razširjanje dejavnosti in razvoja (razširitev 
podjetja na nove proizvode, dodatne proizvode, temeljne spremembe 
v splošnem procesu proizvodnje ali storitve) do največ 60% 
upravičenih stroškov. 

1.1 1 600.257,00 600.257,00 0,00 cca 103.000 EUR 
letno 

2017-2020 

3 1.1.3 Zagon novih 
inovativnih podjetij  

Spodbujanje zagona novih inovativnih tehnoloških podjetij, ki imajo s 
Primorskim tehnološkim parkom sklenjeno pogodbo o vključitvi v 
program predinkubiranja oziroma inkubiranja (do največ 80% 
upravičenih stroškov). 

1.1 1 131.982,00 131.982,00 0,00 cca 28.000 EUR 
letno 

2017-2020 

4 1.1.4 Spodbujanje 
promocijskih 
aktivnosti podjetij 

Spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij; subvencionira se največ 
do 50% upravičenih stroškov udeležbe podjetnikov na sejmih, 
srečanjih, dogodkih in poslovnih konferencah. 

1.1 1 120.000,00 120.000,00 0,00 cca 22.000 EUR 
letno 

2017-2020 

5 1.1.5 
Nova delovna 
mesta in 
samozaposlitve 

Na ukrep se lahko prijavijo delodajalci s sedežem dejavnosti v MONG, 
ki bodo zaposlili brezposelno osebe. Ciljne skupine brezposelnih oseb 
se določijo na podlagi analize stanja in strukture brezposelnih oseb 
ter skupnega dogovora Komisije za spodbujanje podjetništva in 
pristojnega odbora za gospodarstvo. 

1.1 1 200.000,00 200.000,00 0,00 cca 50.000 EUR 
letno 

2017-2020 

                                                                    
5 Se jih našteje, ne razdela v podrobnosti; zadošča npr. ocena vrednosti, brez vira financiranja.  
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6 1.1.6 Prijave na evropske 
razpise - strateško 
razvojnapartnerstva 

Namen ukrepa je preko sofinanciranja stroškov prijav v strateško 
razvojna inovativna partnerstva povezanih podjetij in razvojno 
raziskovalnih organizacij spodbuditi pripravo skupnih razvojnih 
projektov in okrepiti raziskovalno razvojno inovacijsko sodelovanje 
sicer neodvisnih subjektov (gospodarstva in razvojno raziskovalnih 
organizacij). 

1.1 1 40.000,00 40.000,00 0,00 Cca 20.000 EUR 
letno 

2017-2020 

7 1.1.7 Spodbujanje 
projektov inovacij  

Ukrep je namenjen inovativnim podjetjem, ki razvijajo nove 
proizvode, uvajajo nove procese in storitve in se na inovativen način 
odzivajo na zahteve trgov. Subvencioniranje do največ 50% 
upravičenih stroškov. 

1.1 1 194.115,00 194.115,00 0,00 cca.28.000 EUR 
letno 

2017-2020 

8 1.2.1 HUB Goriške regije 
(DIVES, CITIUS) 

Projekt na temo povezovanja razvojnih institucij, SME in drugega 
podpornega okolja z namenom oblikovanja izhodišč za čezmejni 
HUB. Projekt nepsoredno podpira Ukrep 1.2 TUS. Vodilni partner je 
UNI NG, partner pa Primorski tehnološki park (PTP). MONG sodeluje 
kot pridruženi partner. 

1.2 1 3.200.000,00  600.000,00 2.600.000,00  Interreg VA 
Slovenija/Italija 

2014-2020  

2018-2020  

9 1.3.2 
Sanacija dela na 
odlagalnem polju na 
smetišču Stara Gora 

Za izvedbo sanacijskih del pri zapiranju odlagalnega polja na 
odlagališču v Stari Gori je bila izdelan PZI, ki obsega izvedbo vseh 
potrebnih slojev pri pokrivanju odlagalnega polja, izvedbo 
manjkajočih drenaž, koritnic za odvod meteorne vode, sistema za 
recirkulacijo izcednih vod za potrebe namakanja telesa odlagalnega 
polja in povezavo sistema odplinjevanja odlagalnega polja. 

1.3 1 854.000,00 854.000,00 0,00  2017-2018 

10 1.3.3 
Zasnova 
revitalizacije 
industrijsko 
degradiranega 
območja  

Projekt vključuje popis površin in  pripravo strokovnih podlag za 
nadaljnje odločanje o razvoju degradiranega območja Meblo, MIP in 
Final ter pripravo modela za aktiviranje in upravljanje območja ter 
načrta postopne obnove.  

1.3 1 300.000,00 45.000,00 255.000,00  2019-2020 

11 1.4.2 Ureditev turistične 
infrastrukture  

Urejanje turistične infrastrukture manjšega obsega - priprava 
projektne dokumentacije, npr. ureditev vodnega vira Ravnica, 
ureditev večnamenskega primestnega prireditvenega prostora 
Vitovlje, kolesarske povezave. 

1.4 2 612.853,00 612.853,00 0,00 492.853 EUR že 
izvedeno  

2017-2020 



   

 

 
53

Z.
št 

Št.  Naziv projekta Kratek opis Ukrep 
TUS 

P Ocenjena 
vrednost 
projekta - 
znesek 

Viri: Proračun 
MONG - 
znesek 

Viri: EU, RS in 
drugi  

Opis drugi 
potencialni viri  
oz. opomba 

Obdobje 
izvajanja  

12 1.4.3 Skupna turistična 
organizacija občin 
na Goriškem  

Namen projekta je izboljšati organiziranost in povezanost lokalnih 
turističnih ponudb občin na Goriškem. Izdelan bo model upravljanja 
destinacij na lokalni ravni in njihovo povezovanje na ravni regije v 
regijske/čezmejne turistične produkte. Cilj MONG je okrepiti 
promocijo in povezavo med produkti podeželja in urbanimi 
turističnimi vsebinami ter okrepiti čezmejno povezovanje s sosednjo 
Gorico. Projekt vključuje uporabo inovativnih sodobnih digitalnih 
tehnologij ter krepi sodelovanje med javnimi in zasebnimi partnerji. 
Projekt s svojimi aktivnostmi podpira aktivnostmi Regionalne 
destinacijske organizacije (RDO). 

1.4 2 300.000,00 150.000,00 150.000,00 Interreg VA 
Slovenija/Italija 

2014-2020  

2018-2020 

13 1.4.4 RESTAURA  Priprava analize stanja na področju kulturne dediščine v MONG, 
priprava revitalizacijskega načrta s poudarkom na gradu Rihemberk, 
priprava modela javno-zasebnega partnerstva, promocija in 
ozaveščanje javnosti. 

1.4 3 245.970,00 71.153,00 174.817,00 Central Europe 2017-2019 

14 1.4.5
. 

Vila Rafut V kolikor bo prišlo do prenosa objekta iz RS na MONG, bo le ta 
postopoma pričela s prenovo objekta kulturne dediščine. 

1.4  3 3.000.000,00 900.000,00  2.100.000,00  Norveški finančni 
mehanizem  

2019-2020  

15 1.4.6 HERI SOL TASTE Vzpostavitev celovite in prepoznavne turistične ponudbo podeželja 
na osnovi naravne in kulturne dediščine, usposobitev ponudnikov 
turističnih storitev in vključitev novih produktov v ponudbo turističnih 
agencij. Pilotne aktivnosti: visitor center (MONG), čezmejna 
inovativna vinoteka, mlinoteka, multisenzorne točke. 

1.4 3 1.239.449,50 172.538,50 1.066.911,00 Interreg V-A 
Slovenija/Italija 

2014-2020 + 
sofinanciranje 

ostalih PP  

2017-2020  

16 1.4.7
. 

EGB bike trail  Cilj projekta je povezati dediščino hladne vojne na italijanski in 
slovenski v kolesarsko pot in jo vključiti v Iron Curtain Trail (Euro Velo 
13). MONG je pridruženi partner. 

1.4 3 1.600.000,00  150.000,00 1.450.000,00  Interreg VA 
Slovenija/Italija 

2014-2020  

2017-2020  

17 1.4.8 ATRIUM-HISTORY 
2020 

Aktiviranje nove čezmejne kulturne poti znotraj  mreže evropskih poti 
totalitarne kulturne dediščine ATRIUM s specifičnimi izdelki 
(publikacije, zemljevidi, digitalna orodja) in storitvami (info točke, 
vodiči, zgodovinska pričevanja itd.). 

1.4 3 1.016.340,00 155.700,00 860.640,00 Interreg V-A 
Slovenija/Italija 

2014-2020 + 
sofinanciranje 

ostalih PP  

2017-2018 

18 1.4.9 Mapiranje urbanih 
prostorov 
slovenskih mest v 
zgodovinskem 
okviru 
 

Namen projekta je valorizacija urbanizma, arhitekture in spomenikov 
Nove Gorice kot mesta moderne. Izdelano bo spletno mesto v okviru 
portala MONG, vzpostavitev virtualne razstave in tematske poti - 
mesto moderne, mesto park, mesto na meji, mlado mesto, 
pripravljena monografija občine kot protokolarno darilo in žepnica. 

1.4 3 350.000,00  50.000,00  300.000,00  Javna agencija za 
raziskovalno 

dejavnost, SAZU 

2017-2019 

19 2.1.1 Javna razsvetljava: 
Energetsko 
učinkovita prenova 
JZ v MONG 

V pripravi je razpis za podelitev koncesije, ki bo vključevala tudi 
energetsko prenovo javne razsvetljave - namestitev sijalk, ki so 
skladne z veljavnimi predpisi. 

2.1 1 80.000,00 62.000,00 18.000,00 JZP 2017-2018 



   

 

 
54

Z.
št 

Št.  Naziv projekta Kratek opis Ukrep 
TUS 

P Ocenjena 
vrednost 
projekta - 
znesek 

Viri: Proračun 
MONG - 
znesek 

Viri: EU, RS in 
drugi  

Opis drugi 
potencialni viri  
oz. opomba 

Obdobje 
izvajanja  

20 2.1.2 NEKTEO – 
trajnostna energija 
za občine 

Glavni skupni cilj projekta je vzpostavitev trajnostnih in dolgoročnih 
dejavnosti za izboljšanje energetske učinkovitosti, energetskega 
prihranka in uporabe obnovljivih virov energije v projektnih regijah ter 
s tem spodbuditi ukrepe za zaščito podnebja. Novi pristopi (NEKTEO-
ambasador), Izobraževalni programi in IT-orodja, mreža čezmejnih 
eneregtskih vzorčnih točk.  

2.1 2 1.287.835,59  30.000,00 1.257.835,59  Interreg VA 
Slovenija/ 

Avstrija 2014-20 

2017-2018  

21 2.2.3 Celovita energeska 
prenova mestne 
hiše  

Celostna energetska sanacija objekta mestne občine – spomenika 
kulturne dedičine. 

2.2 3 410.839,36 410.839,36   OP – KS- ukrep 
4.1 

2018-2020  

22 2.3.4 Priprava CPS 
(Celostne prometne 
strategije) 

S CPS se nadgrajuje regionalna CPS čezmejne Goriške regije, ki je bila 
pripravljena v transnacionalnem projektu PUMAS in bo konkretizirala 
proces celostnega in trajnostnega načrtovanja prometne 
infrastrukture in upravljanja prometnega sistema v občini. 

2.3 1 71.572,00 53.062,00 18.510,00 EU ESRR, RS 2018 

23 2.3.5 Celovita prenova 
osrednje ulice Nove 
Gorice 

Postopna ureditev obstoječega zelenega pasu na zahodnem robu 
Magistrale; promet na Magistrali bo urejen tako, da bo prijazen 
predvsem za pešce. 
Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo v obsegu, ki omogoča 
izvedbo vseh gradbenih del ter pridobitev ponudb na javnem razpisu. 

2.3 2 8.239.148,00 8.239.148,00 0,00   2018-2021+ 

24 2.3.6 Podaljšek Sedejeve 
ulice 

Projekt v pripravi. Vzpostavitev povezovalne ceste. 2.3 1 600.000,00 600.000,00 0,00  2017-2020 

25 2.3.7
. 

Vodovodna cesta Izvedba ureditve Vodovodne ceste je predvidena  fazno  ter ob 
predpogoju ureditve dostopnih poti, komunalne infrastrukture in 
ostale javne infrastrukture po osnutku PO ter ob predpogoju izvedbe 
doloceni h križišč oziroma krožišč. 

2.3 2 7.000.000,00 
 

7.000.000,00 0,00  2019-2023 

26 2.3.8
. 

Podaljšek Lavričeve Vzpostavitev manjkajoče cestne povezave med obcoznico Solkan v 

smeri Vojkove, usklajeno z rešitvijo trase odvodnika Ščedne. 

2.3 2 1.570.000,00 1.570.000,00 0,00  2018-2023 
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27 2.3.9 Cyclewalk Mode Projekt naslavlja temo nizkoogljičnega gospodarstva - omogoča 
lokalnim in regionalnim upravam primerjati in izmenjati pristope pri 
vzpostavljanje kolesarskih in peš poti z namenom povečati aktivno 
mobilnost in nizkoogljično mobilnost. Omogoča prenos dobrih praks 
in pristopov, ki bodo podpirali ukrepe povezovanja teritorialnega 
razvoja in urbane mobilnosti, načrtovane v projekta Soča-Isonzo. 
Projektni partner je EGTZ (3 občine: Gorica, MONG, Šempeter-
Vrtojba) 

2.3 3 1.591.323,00 20.000,00  1.571.323,00  Interreg Europe 2017-2021 

28 2.4.1 Kanalizacija v Novi 
Gorici 

Osnovni namen je obnova in dograditev delov kanalizacijskega 
omrežja v mestu Nova Gorica, da se zagotovi ustrezno odvajanje 
komunalnih odpadnih vod obravnavanega območja. Predvideno je 
nadaljevanje rekonstrukcije kanalizacijskega omrežja na območju 
Grčne, rekonstrukcija kanalizacije na Gortanovi, Gregorčičevi in 
Rutarjevi ulici in Ulici Tolminskih puntarjev. Predvidene novogradnje 
vključujejo dograditev fekalne kanalizacije na Cesti 25. junija, Streliški 
poti ter na območju Rafuta. V naslednjih letih zagotoviti odvajanje in 
čiščenje odpadnih voda na območju Ščeden ob obvoznici ter v delu 
Vojkove ceste. 

2.4 1 632.000,00 632.000,00 0,00 Cca 100 -150.000 
EUR na leto 

2018-2021+ 

29 2.4.2 Kanalizacija Rožna 
dolina  

Osnovni namen projekta je obnova in dograditev delov 
kanalizacijskega omrežja v naselju Rožna dolina. 

2.4 1 400.000,00 400.000,00 0,00   2018-2020  

30 2.4.3 Kanalizacija Solkan Osnovni namen projekta je obnova in dograditev delov 
kanalizacijskega omrežja v naselju Solkan. Osnovni cilj projekta je 
zagotoviti ustrezno odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod 
obravnavanega območja. Predvidena je dograditev kanalizacijskega 
omrežja v delu Ceste IX. Korpusa in delu ulice Klanec, neposredno nad 
Kajak centrom Solkan. V prihodnje bo potrebna obnova dotrajanega 
kanalizacijskega omrežja, kot npr. v Ulici Ludvika Slokarja, Ulici 
Matevža Veluščka, Ulici Trinka Zamejskega in Tominčevi ulici 

2.4 1 185.000,00 185.000,00 0,00   2017-2018 

31 2.4.4 Kanalizacija 
Kromberk 

Osnovni namen projekta je dograditev delov kanalizacijskega 
omrežja v krajevni skupnosti Kromberk. Osnovni cilj projekta je 
zagotoviti ustrezno odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod 
obravnavanega območja. Predvidena je ureditev kanalizacije v ulici 
Med Trtami. V prihodnjih letih je treba zagotoviti ustrezno čiščenje 
odpadnih vod še na delu ulice Pod Škabrijelom ter Ulice Vinka 
Vodopivca. 

2.4 1 480.000,00 480.000,00 0,00 Cca 75-100.000 
EUR letno 

2017-2021+ 

32 2.4.5 Vodarna  Mrzlek Namen in cilj projekta je zagotovitev varne in nemotene oskrbe s 
pitno vodo za večji del mestne ter sosednjih občin. Predvidena  je 
nadgradnja varnostnih ukrepov (ograditev objekta, ureditev 
razsvetljave in videonadzora), zagotovitev rezervnega napajanja 
vodarne ter zagotovitev tehnološke obdelave odpadne vode. 

2.4 1 585.000,00 585.000,00       
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 2.4.7 Odvodnik Ščedne Ureditev odvodnje zalednih in meteornih voda usklajeno s predvideno 
traso podaljška Lavričeve . 

2.4 2 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00  2020-2023 

33 2.4.8 Central Europe 
Waste 

Namen projekta je izboljšanje upravljanja z odpadki ter zmanjševanje 
vplivov proizvodnje odpadkov na kakovost življenja v funkcionalnih 
urbanih območjih. Glavni rezultat je krepitev zmogljivosti za 
upravljanja z odpadki in okoljsko načrtovanje v sodelovanju  s 
ključnimi deležniki (občine, regije, agencije, podjetja, lastniki 
infrastrukture). V projektu bo razvit predlog infrastrukture za celovito 
in optimalno upravljanje z odpadki, ki se bo realiziral v strateških 
dokumentin lokalnih skupnosti in regij. 

2.4 3 2.800.000,00 40.000,00  2.760.000,00  Interreg Central 
Europe 

2018-2020  

34 2.4.9 CONA Izboljšanje stanje vodnega ekosistema - projekt se v delu osredotoča 
na območje Korna - izdela se idejni projekt revitalizacije. Vzpostavitev 
čezmejnih meteoroloških postaj.  Projekt vključuje območje MONG. 

2.4 3 1.500.000,00  30.000,00 1.470.000,00  Interreg VA 
Slovenija/Italija 

2014-2021 

2017-2020  

35 2.4.1
0 

CORUMM Preverjanje mobilnosti in intermodalnosti na osi Trst, bohinjska 
železnica, preverjanje vozlišč in "temnih lis" na področju nizkoogljične 
mobilnosti. NG je zelo pomembno vozlišče in bo kot območje 
analizirano, pridobljeni bodo predlogi za okrepitev multimodalnosti in 
zmanjšanje ovir pri lažji zeleni mobilnosti. Projekt vključuje območje 
MONG. 

2.4 3 1.640.000,00  35.000,00 1.605.000,00  Interreg VA 
Slovenija/Italija 

2014-2021 

2017-2020  

36 2.5.1 P.O. 2.0.-Pametno 
mesto 

Skupni čezmejni model za strateško načrtovanje, operativno 
programiranje in merjenje učinkovitosti javnih uprav pametnih mest.  
Razvoj skupne platforme za spremljanje storitev javne uprave, 
uvedba podatkovnih skladišč različnih sistemov, skupno simuliranje in 
primerjalne analize stanja ključnih storitev v javnem interesu. 

2.5 3 1.326.815,00 302.104,50 1.024.710,50 Interreg V-A 
Slovenija/Italija 

2014-2020 + 
sofinanciranje 

ostalih PP 

2017-2020  

37 2.5.2 SMART MOBY - – 
ukrepi trajnostne 
mobilosti na 
čezmejnem 
območju SLO/I 

Čezmejna strategija za zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov, ki 
nastanejo zaradi prevelike uporabe zasebnih vozil za vožnjo po 
mestnih in urbanizacije. Čezmejni akcijski načrt za 5 pilotnih ukrepov 
za načrtovanje novih oblik nizkoogljične mobilnosti in razvoj novih 
storitev za lažji dostop do trajnostnih oblik mobilnosti na osnovi 
pametnih aplikacij. 

2.5 3 1.422.266,00 238.530,00 1.183.736,00 Interreg V-A 
Slovenija/Italija 

2014-2020 + 
sofinanciranje 

ostalih PP 

2017-2020  

38 3.1.3 URBANSILVA - 
Varstvo habitatov in 
vrst v čezmejnih 
urbanih gozovih 

Preprečevanje tveganj fragmentacije in izgube biotske raznovrstnosti 
urbanih gozdov in primestnih zelenih naselij. Učinki: smernice za 
izboljšanje stanja habitatnih tipov in vrst, orodja in storitve za 
koncept čezmejnih ekosistemskih storitev,  pilotni posegi, didaktično 
informacijske storitve - info center Panovec. 

3.1 3 1.174.130,00 203.075,00 971.055,00 Interreg V-A 
Slovenija/Italija 

2014-2020 + 
sofinanciranje 

ostalih PP 

2017-2018 
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39 3.1.4 Mestna tržnica V letu 2016 je MONG odkupila prostore v mestnem središču, za 
katere je ocenila, da so na primerni lokaciji in jih je možno urediti za 
namene neposredne prodaje ter morebitnih drugih dejavnosti. 
Projekt je v preveritveni fazi ustreznosti lokacije. Namen projekta je 
ureditev ustrezne lokacije za izvajanje prodaje pridelkov in izdelkov. 

3.1 2 60.000,00 60.000,00 0,00   2017-2018 

40 3.1.5 Ureditev centra 
naselja in 
pokopališča v 
Kromberku  

Projekt je v pripravi . Predvidena je širitev obstoječega pokopališča in 
ureditev prečne povezovalne poti. 

3.1 2 250.000,00 250.000,00  0,00    2017-2018  

41 3.1.6 Zasnova centra 
Rožne doline 

Predvidena je prostorska opredelitev in ureditev centra naselja. 3.1 2           

42 3.1.7 Izgradnja 
pokopališke 
infrastrukture v 
Stari Gori 

Cilj projekta je zagotovitev modernega mestnega pokopališča z 
ustreznim številom grobnih mest za klasične in žarne pokope, 
površinami za raztros pepela in primerno kostnico za prekope ter 
sanacija in zaključitev del na vseh pokopaliških objektih. Območje 
spada v vplivno območje urbanih naselij, ki so predmet TUS.  

3.1 2 771.897,00 771.897,00 0,00   2018  

43 3.2.2 Izgradnja in 
vzdrževanje 
otroških igrišč 

Namen je omogočiti igro in preživljanje prostega časa otrokom, 
mladim, družinam in vsem občanom na urejenih in varnih igralih in 
športnih površinah na območju mesta kot po ostalih krajevnih 
skupnostih. Letno se obnovi ali postavi eno otroško igrišče, 
preostanek sredstev pa je namenjen vzdrževanju vseh ostalih igrišč. 

3.2 1 230.620,00 230.620,00 0,00   2017-2018 

44 3.5.3 Investicija v 
zdravstveni dom 
Nova Gorica 

Izgradnja prizidka zdravstvenega doma v Novi Gorici. Gre za nakup in 
urejanje zemljišč za potrebe pridobivanja zemljišč pod cestami, ki so v 
javni rabi, ureditev ZK stanja na območjih izvedenih investicij, 
izgradnje in delovanja javne infrastrukture na območju občine in 
pridobitev zemljišč potrebnih za izvedbo predvidenih infrastrukturnih 
projektov, po planu odkupov. 

3.5 2 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00   2016-2020  

45 4.1.1 Pisarna za prenovo 
in transformacijo 

 Aktivnosti integri rane v projekt Celovita prenova cankarjevega 
naselja 

  2 350.000  70.000,00  280.000,00  CTN PN 6.3  2016-2020  

46 4.2.1
. 

INVEST GORIŠKA Cilj projekta je vzpostaviti učinkovito podporno okolje za spodbujanje naložb in 
krepitev gospodarstva v občini ter preseči obstoječo razpršenost in 
razdrobljenost podpornih ukrepov ter razviti povezane in učonkovite storitve za 
privabljanje investitorjev in za razvoj obstoječih podjetij v občini.  Projekt 
obsega analizo in vrednotenje obstoječih ukrepov z vidika učinkovitosti in 
uspešnosti ter primerjavo z drugimi gospodarskimi središči. Oblikovanje 
paketov ponudbe in okrepitev usposobljenost za dostop  do profesionalnega 
podpornega poslovnega in podjetniškega ekosistema (koordinacija služb). 
Vzpostavljen bo investiicjski  portala Nove Gorice, ki bo na enem mestu 
omogoča pridobitev ključnih informacij o poslovnih priložnostih in spodbudah 
mesta. Vzpostavljen bo načrt komuniciranja in izvedena promocijska kampanja.   

1.1 2 500.000,00    INTERRG 
SLOVENIJA/ 

ITALIJA 2014-
2020 

2018-2020 
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6. Priloge 

6.1 Priloga 1: Nova Gorica v številkah 

Tabela 9 Nova Gorica v številkah 

Kazalnik  2015 2016  

 MONG Slovenija MONG Slovenija Vir, leto zadnjega podatka 

Število prebivalcev  31.787 2.062.874 31.798 2.064.241 SURS, H1 2015, SURS, H2 2016 

Povprečna starost v letih 44,2 42,5 44,6 42,9 SURS, H1 2015, SURS, H2 2016 

Indeks staranja  141,1 121,4 147,1 125,4 SURS, H1 2015, SURS, H2 2016 

Delovno aktivno prebivalstvo skupaj  14.353 811.382 14.619 831.073 SURS 2015M11, SURS 2016M11 

Delovno aktivno prebivalstvo z OŠ ali manj (št. % aktivnega prebivalstva) 1322  (9,2%) 91.227 (11,2%) 1.271 (8,7%) 84.726 (10,2%) SURS, 2014, SURS, 2015 

Delovno aktivno prebivalstvo z višješolsko in visokošolsko izobrazbo, (št. % 

aktivnega prebivalstva) 

4.974 

(34,7%) 

251.210 

(31%) 

5.111 

(35%) 

261.153 

(31,4%) SURS, 2014, SURS,2015 

Dolžina občinskih lokalnih cest v km 130,2 11.403,4 - - SURS 2012 

Od tega javnih poti za kolesarje v km 4,9 109,4 - - SURS 2012 

Dolžina izgrajenega plinovodnega omrežja v km  54.906 − 54.906 − GOLEA 

Dolžina izgrajenega toplovodnega in vročevodnega omrežja KENOG 

(MONG) v km  9,5 − 9,5 − GOLEA 

Emisije toplogrednih plinov  v t CO2 208.315 − 208.315 − GOLEA 

Študenti terciarnega izobraževanja  1.261 85.616 1.217 80.798 SURS 2014, SURS 2015 

Diplomanti terciarnega izobraževanja/1000 preb. 8,43 9 9,03 9,03 SURS 2014, SURS 2015 

Povprečno število uporabnikov pomoči na domu  197 6.583 xxx - Poročilo o delu CSD  

Število objektov  javne kulturne infrastrukture  7 − xxx - Oddelek 

Število stanovanj   13.552 844.656 13.285 845.415 SURS, 2014, SURS, 2015 

Stopnja registrirane brezposelnosti  11,2 12,3 10,4 8,8 SURS, 2015, ZRSZ, nov 2016 

Število registriranih brezposelnih 1.534 112.726 1.191 99.615 SURS, 2015, ZRSZ, dec 2016 

Delovno aktivno prebivalstvo po prebivališču 12.107 804.637 - - SURS, 2015 

Delovno aktivno prebivalstvo po kraju dela  14.257 803.644 - - SURS, 2015 

Povprečna mesečna neto plača v EUR  1.013,23 1.027,20 - - SURS, 2015 

Število podjetij  3.530 186.433 3.592 191.863 SURS 2014, SURS 2015 

Skupni prihodki podjetij v 1000 €  1.035.333 90.739.422   AJPES, 2014 

Število prenočitev turistov 153.799 9.590.642 162.366 10.341.699 SURS, 2014, SURS, 2015 

Število prihodov turistov 84.624 3.524.020 90.860 3.927.530 SURS, 2014, SURS, 2015 
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6.2 Priloga 2: Medsebojna usklajenost ukrepov 

Tabela 10 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 2.5. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 

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 o             

2.2 Celovite energetske prenove  x x x o x            

2.3 Sistem trajnostne mobilnosti  x xx x xxx x            

2.4 Prilagajanje podnebnim 

spremembam  
x x xx x xx xxx xxx          

2.5. Pametno mesto xx xxx xx xx xxx x xxx xxx         

3.1 Urejanje vitalnih javnih mestnih 

prostorov  
x x o xxx x x xxx x x        

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

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

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

3.5 Socialni programi x x xx o o o xx o x xxx xxx xx xx    

4.1 Koordinirano upravljanje procesa 

transformacije  
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   

4.2 Komuniciranje in trženje mesta xxx xxx xxx xxx xx xx xx xx xxx xx xx xx xx xx xx  

Legenda:  xxx – visoka povezanost med ukrepoma  xx – srednja povezanost med ukrepoma x – manjša povezanost o – nevtralno
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6.3 Priloga 3: Kazalniki spremljanja TUS 

Tabela 11 Kazalniki spremljanja TUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


