
 

 

          7 
Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17, 
18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne ____________________ 
sprejel naslednji  
 
 
 
 

S K L E P 
 
 
 

1. 
 
 
Sprejme se Akcijski načrt ukrepov za trajnostni razvoj turizma v Mestni občini Nova 
Gorica (2020-2022) z dne 3. julij 2020. 
 
 

2. 
 
 
Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 
 
 
Številka: 322-9/2020        dr. Klemen Miklavič 
Nova Gorica,                  ŽUPAN 
 
 



 

Številka: 322-9/2020-4 
Nova Gorica, 3. julija 2020 

 
O B R A Z L O Ž I T E V 

 
1. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejetju Akcijskega načrta ukrepov za 

trajnostni razvoj turizma v Mestni občini Nova Gorica, 2020-2022 (v 
nadaljevanju: akcijski načrt): 

 
Zelena shema slovenskega turizma je orodje na nacionalni ravni oziroma certifikacijska 
shema, ki pod krovno znamko Slovenia Green: 

- združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji, 
- destinacijam in ponudnikom ponudi konkretna orodja za oceno in izboljšanje 

trajnostnega delovanja, 
- skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira. 

 
Znamka Slovenia Green je certifikacijski program in znamka kakovosti, s katero se 
označuje izpolnjevanje zahtev, ki jih za destinacije in ponudnike opredeljuje Zelena 
shema. Znamko lahko uporabljajo zgolj tiste destinacije in ponudniki, ki so vstopili v 
Zeleno shemo in izpolnili pogoje za pridobitev znamke. 
 
Destinacija Nova Gorica (območje Mestne občine Nova Gorica) je novembra 2019 
pridobila znak Slovenia Green Destination Gold, ki velja do septembra 2022. Predhodno 
ji je bil v letu 2016 dodeljen znak Slovenia Green Destination Silver. Postopka pridobitve 
obeh znakov je vodila zelena koordinatorka Dejana Baša, Turistična zveza Nova Gorica, 
ki je tudi pripravila predlagani akcijski načrt. Akcijski načrt je bil deloma posodobljen s 
strani Mestne občine Nova Gorica, in sicer v z vidika načrtovanega programa dela 
spodbujanja razvoja in trženja turizma v okviru Javnega zavoda za turizem Nova Gorica 
in Vipavska dolina, katerega soustanoviteljica je Mestna občina Nova Gorica. S 
sprejemom sklepa številka 322-1/2020-16 so Turistični zvezi Nova Gorica namreč 
prenehala pooblastila za opravljanje teh nalog na območju Mestne občine Nova Gorica. 
 
Akcijski načrt je izdelan na podlagi priporočil upravljalca Zelene sheme slovenskega 
turizma (Slovenske turistične organizacije) ter akreditiranega presojevalca (Zavod 
tovarna trajnostnega turizma GoodPlace). 
 
2. Cilji, ki jih želimo doseči s sprejemom akcijskega načrta 
 
S sprejemom akcijskega načrta želimo ohraniti začrtano pot razvoja in promocije Mestne 
občine Nova Gorica kot zelene destinacije in širše Vipavske doline, saj se globalni trendi 
razvoja trajnostnega turizma, še dodatno s pojavom epidemije COVID-19, občutno 
krepijo. Podprtje akcijskega načrta sovpada tudi z usmeritvami Mestne občine Nova 
Gorica k spodbujanju odgovornega inoviranja v turizmu, ki je bil začrtan v sodelovanju z 
Javnim zavodom za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina v okviru projekta ROSIE, 
Interreg Srednja Evropa. Gre za razvoj turizma, ki je usmerjen k doseganju 17-ih ciljev 
trajnostnega razvoja, opredeljenih z Agendo 2030 za trajnostni razvoj, ki so jo je leta 
2015 sprejelo 193 držav Organizacije združenih narodov (OZN), med njimi tudi 
Slovenija.  

 



 

3. Pravne podlage za sprejem akcijskega načrta. 
 
Podlaga za sprejem akcijskega načrta je pridobljeni znak Slovenia Green Destination 
Gold, novembra 2019. Eden od korakov za ohranitev tega znaka za obdobje treh let (do 
septembra 2022) je priprava akcijskega načrta ukrepov in potrditev le-tega s strani 
Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica. 
 
 
4. Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega akcijskega 

načrta. 
 
S sprejemom akcijskega načrta Mestna občina Nova Gorica izraža namero o izvajanju 
ukrepov, opredeljenih v akcijskem načrtu. Gre za načrtovane ukrepe šestih področij, in 
sicer: destinacijski management, narava in pokrajina, okolje in podnebje, kultura in 
tradicija, družbena klima ter poslovanje turističnih podjetij. Med ključnimi ukrepi je 
priprava strategije razvoja turizma Mestne občine Nova Gorica, ki je z vidika razvoja 
turizma nujno potrebna, saj je bila zadnja strategija pripravljena leta 2001. 
 
 
5. Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega akcijskega 

načrta. 
 
S sprejemom predlaganega akcijskega načrta se nadaljuje obveznost kritja stroškov 
ohranjanja znaka Slovenia Green Destination Gold do leta 2022 in načrtovane obnove 
znaka v letu 2022, letne članarine v Konzorciju Slovenia Green, objave na spletni strani 
sheme ter izobraževanje zelenega koordinatorja, in sicer predvidoma v višini 7.000,00 
EUR. V povezavi z izvajanjem načrtovanih ukrepov dodatne materialne obveznosti v letu 
2020 niso predvidene, saj se bodo izvajale v sodelovanju z Javnim zavodom za turizem 
Nova Gorica in Vipavska dolina, katerega sofinancer je Mestna občina Nova Gorica. 
Morebitne materialne obveznosti za obdobje 2021-2022 bodo ocenjene po pregledu 
posameznih načrtovanih ukrepov.  

 
 
6. Druge pomembne okoliščine, glede vprašanj, ki jih ureja predlagani akcijski 

načrt 
 
Skladno s 64. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni 
list RS, št. 108/12, 77/16 in 80/17) predlagamo sprejem akcijskega načrta po hitrem 
postopku, ker mora biti sprejeti akcijski načrt predložen upravljalcem Zelene sheme 
slovenskega turizma najkasneje do 15.9.2020. 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da predloženi akcijskih načrt 
obravnava in sprejme.  
        dr. Klemen Miklavič 

ŽUPAN 
 
 
Pripravila: 
Erika Zuodar 
Strokovna sodelavka 
Služba za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem 
 



 

Priloga: 
- Akcijski načrt ukrepov za trajnostni razvoj turizma v Mestni občini Nova Gorica 

(2020-2022) 


