MESTNA OBČINA

NOVA GORICA

MESTNI SVET

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/2002,
25/2002) je Mestni svet občine Nova Gorica na seji dne …………………….sprejel naslednji

SKLEP

I.
Sprejme se Informacija o projektih, ocenjenih kot strateški razvojni projekti občine in so bili
zato prijavljeni na predrazpis z namenom kandidiranja na razpisu za sofinanciranje strukturnih
skladov EU v januarju 2004. Za večino teh projektov je pripravila zasnovo z zunanjimi
sodelavci Mestna občina Nova Gorica
II.
Pri sprejemanju štiriletnega razvojnega programa in proračuna 2004 se v sklopu namenske in
produktivne uporabo koncesijskih sredstev nameni dovolj visoka sredstva za prijavo njihove
izvedbe na razpis sofinanciranja EU in RS v letu 2004.
III.
Sklepa veljata takoj.
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Na seji mestnega sveta v mesecu oktobru so bili v sklopu poročila o stanju gospodarstva
občine in aktivnostih za zmanjševanje negativnih razvojnih trendov navedeni projekti, katerih
izdelava in izvedba je bila prijavljena na predrazpis za sofinanciranje strukturnih skladov EU
v septembru 2003. Med temi so štirje projekti, ki so bili ocenjeni kot prioritetni strateški
razvojni projekti in so bi jih želeli kot take prijaviti tudi na razpis za sofinanciranje strukturnih
skladov EU v januarju 2004. Zdi se nam pomembno, da so z njihovo vsebino seznanjeni tudi
mestni svetniki, zato bodo zasnove projektov, ki so bile pripravljene za predrazpis v
septembru, na kratko predstavljene na seji mestnega sveta.
Projekte so v fazi predrazpisa podprli župani vse Goriške regije razen občin Cerkno in Idrija,
ki za to še nista bili zaprošeni ter nekateri drugi partnerji, med njimi tudi HIT pri projektu
razvoja turizma .
Namen teh projektov je sprožiti v prostoru Goriške regije aktivnosti, ki bodo pomembno
prispevale k hitrejšemu in kvalitetnejšemu razvoju vseh vej gospodarstva in znotraj njega tudi
turizma.. Pomen teh projektov je tudi povečanje moči Nove Gorice kot regijskega središča. Le
tako lahko postane Nova Gorica enakovreden partner pri sodelovanju z ostalimi regijami
Slovenije in EU.
Projekt Vzpostavitev vozlišča Tehnološki park (pripravljalec Primorski tehnološki parkPTP Nova Gorica)
Primorski tehnološki park si že od svoje ustanovitve prizadeva pridobiti lastne prostore, ki bi
olajšali izvajanje njegove dejavnosti, še posebej na področju ustanavljanja novih visoko
inovativnih podjetij, ki naj bi imela prva štiri leta delovanja v teh prostorih tudi ugodne
finančne pogoje. Občini Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba, lastnici objekta na mejnem
prehodu Vrtojba, bosta v letu 2004 s sredstvi države in razpisa PHARE izvedli prvo fazo
adaptacije objekta v višini 380 mio SIT, to je ureditev prostorov za tehnološka podjetja in
inkubator. Naslednja faza obnove objekta za ureditev prostorov uprave, prostorov za
izobraževanje in raziskovalno dejavnost ter ureditev okolice pa b želeli prijaviti na razpis za
sofinanciranje strukturnih skladov v višini 530 mio SIT, z izvedbo v obdobju 2004-2005.
Projekt Goriške poslovne cone izhaja iz dejstva, da ima vsaka občina regije več kot eno
manjšo poslovno cono, ki jih je smiselno povezati v enotno organizacijsko strukturo. Krovna
razvojna organizacija vseh teh poslovnih con bo prevzela vlogo menagementa , sestavljenega
iz različnih strokovnjakov, ki bo prevzel funkcijo upravljanja, izmenjave znanj in izkušenj ter
promocije in trženja prostora, ki bo prirejeno ceni in pogojem vsake posamezne cone.

Vsaka občina bo pripravila usposobljeno projektno ekipo za izvedbo faz vzpostavitve
poslovnih con, ki bodo prijavljene za ureditev v sklopu tega razpisa, nato pa bo ekipa prevzela
vlogo upravitelja teh in že obstoječih poslovnih con. V ta sistem bodo vključene posamezne
občine kot subjekt priprave in izvedbe javnega razpisa.
Za območje občine Nova Gorica so bile v predprijavi predlagane ureditve poslovnih con
Solkan, Meblo med Merkatorjem in MIPom (Meblo vzhod) ter cona Bukovica-Volčja draga.
Zaradi neustreznih pogojev pri urejanju poslovne cone Meblo-vzhod in majhnega interesa za
cono Bukovica-Volčja draga bosta ti dve zamenjani s cono, kjer je večji interes in možnost
hitrejše ureditve. Potreben vložek občine za ureditev poslovne cone Solkan je ocenjen na 180
mio SIT, v primeru ustanovitve konzorcija graditeljev v tej coni pa je izgradnja njihovih
objektov ocenjena na okoli 1 miliardo SIT. Obdobje izvajanja projekta je od 2004-2006.
Projekt Središče za razvoj kompetenc in integracijo znanj Goriške (pripravljalec CuBist
inštitut za kreativne študije)
Z ustanovitvijo središča za razvoj kompetenc želimo zapolniti vrzel med kognitivnim
znanjem, ki ga zagotavlja šolski sistem in potrebo po praktičnih znanjih in veščinah za delo v
realnem poslovnem okolju. Središče bi ponujalo sodobna in specialistična znanja, ki jih
gospodarstvo nujno potrebuje. Ena izmed prioritet središča je tudi vzpostavljanje partnerskega
odnosa na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. Slednje je še posebej pomembno za pretok
znanj, izkušenj in najboljših praks iz svetovnih centrov znanja, s katerimi ima nosilec projekta
stike ter prenos domačega znanja v obliki konkurenčnih izdelkov in storitev. Programi šola za
menedžement inženirstva in tehnologij, šola oblikovanja in nekateri drugi bodo nastali v
sodelovanju s priznanimi sodobnimi evropskimi šolami in inštituti. Med zanimivimi projekti,
ki so v nastajanju v najrazvitejših državah sveta je pripravljalno podjetje. To bo omogočalo
pripravo naposlovanje v treh različnih oblikah podjetja 21. stoletja.
Rezultat izvedbe projekta bo verižno povečevanje znanj za potrebe gospodarstva celotne
Goriške in širše, povečevanje kreativnosti na vseh področjih in nivojih dela in s tem
povečanje gospodarske učinkovitosti in uspešnosti. Sočasno predstavlja izvedba projekta
kvalitetne povezave s tujimi inštituti za upravljanje znanj. Prav upravljanje znanj dobiva
ključno vlogo pri povečevanju dodane vrednosti. Projekt ne posega na področje uradnih
univerzitetnih in visokošolskih izobraževanj, ampak predstavlja njihovo dopolnitev. Obenem
visoko kvalitetno dopolnjuje predvidene vsebine projekta visokošolsko središče regije.
Izvedba projekta bi tudi pomembno prispevala k razvoju izobraževalno poslovnega turizma v
občini in regiji.
Izvedba projekta je ovrednotena na dobrih 800 mio SIT, kjer naj bi bili partnerji občine in
večja podjetja regije in tudi drugi, izvajanje projekta pa od leta 2004-2008.
Projekt Razvoj igralniško-zabaviščno-športne destinacije Goriške je pripravila s
sodelovanjem CuBist inštituta Mestna občina Nova Gorica. Izvedbo projekta podpirata tudi
HIT in LTO Posočje.
Glavni cilj projekta je združitev celotne turistične ponudbe na Goriškem pod eno,
prepoznavno blagovno znamko. Projekt podpira razvoj posameznih turističnih destinacij in
njihovo povezavo z usposobitvijo in vzpostavitvijo kvalitetnega menedžementa , ki bo znal
povezati javni in privatni sektor, promovirati in tržiti turistično destinacijo Goriške z njeno
naravno in kulturno –zgodovinsko dediščino, ki bo znal izrabiti človeške želje po doživetjih
ter znanja in ustvarjalnost območja za oblikovanje novih razpoznavnih turističnih produktov
intelektualnega turizma.
Končni produkt, ki izhaja iz zgoraj navedenih aktivnosti je Goriški turistični grozd. Njegova
skrb bo predvsem v globalni promociji turistične destinacije Goriška, globalnem trženju
destinacije, oblikovanju svetovno razpoznavne blagovne znamke, vzpostavitvi skupnega

rezervacijskega sistema, razvoju obstoječih in novih aranžmajev in uvajanju visoke kvalitete
ponudbe.
Ponudba je naravnana tako, da interaktivno koristi in spodbuja družbeno ekonomski razvoj
novih gospodarskih panog in izobraževalnih dejavnosti.
Izvedba projekta je ovrednotena na 850 mio SIT. Partnerji v projektu naj bi bile občine regije
in nosilci turistične dejavnosti. Izvajanje projekta naj bi teklo od leta 2004-2008.

Predstavljeni štirje projekti so pomembni za razvojni preobrat občine. Smiselna je njihova
prijava na razpis sofinanciranja strukturnih skladov v januarju 2004, saj so finančno zelo
zahtevni. Zato je potrebno, da so vložki občin zajeti v razvojnih planih in proračunu za 2004.
Povračilo EU občinam in privatnim partnerjem pri izvedbi projektov je 40 % vložka,
povrnjenega v 6-9. mesecih po izvedbi letne faze projekta, kar predstavlja velika povratna
sredstva.
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