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Uvod
Turistična zveza TIC Nova Gorica je pripravila Analizo stanja v destinaciji Nova Gorica, v
skladu z določili Zelene sheme slovenskega turizma in certifikatom Sloivenia Green.
Analizo je pripravila v sodelovanju z različnimi organizacijami: različni oddelki Mestne občine
Nova Gorica, Zavod RS za varstvo narave – Območna enota Nova Gorica in Zavod za varstvo
kulturne dediščine, enota Nova Gorica.
Analiza stanja prispeva k temu, da destinacije bolje spoznajo svoje danosti, vzajemno delovanje
danosti in turizma ter morebiten vpliv turizma na destinacijo.
Namen analize stanja v destinaciji je, da:
̶
se pripravi pregled danosti destinacije, na katere vpliva turizem (notranja analiza);
̶
se ugotovijo morebitni zunanji dejavniki in tveganja, ki vplivajo na turizem destinacije,
oziroma tisti vplivi, ki bodo pomembni v prihodnosti (zunanja analiza).
V prvem delu pričujočega dokumenta obravnavamo notranji razvoj, v drugem delu pa zunanje
okolje destinacije.

Povezana merila
Značilnosti in vplivi turizma na destinacijo, ki bodo v analizi stanja ustrezno opisani in
obravnavani, se navezujejo na naslednja merila v standardu Slovenia Green:
DESTINACIJSKI MANAGEMENT
1.7
Analiza stanja
V destinaciji obstaja analiza stanja, ki zajema vplive turizma na
naravo in pokrajino, okolje in podnebje, kulturo in tradicijo ter
lokalno skupnost.
1.12 Upravljanje
Za optimizacijo vplivov turizma na naravne, kulturne in družbene
turističnega
vire destinacija izvaja ustrezne ukrepe upravljanja turističnega
obiska
obiska. Pri tem se naslanja na izvedeno analizo stanja.
NARAVA IN POKRAJINA
2.5
Spremljanje
Destinacija spremlja vpliv turizma na ekosisteme, naravne
vplivov turizma znamenitosti ter živalske in rastlinske vrste in njihove habitate. Pri
na naravo
tem se naslanja na izvedeno analizo stanja.
OKOLJE IN PODNEBJE
3.2
Onesnaženje
Destinacija ustrezno naslavlja onesnaženje zraka. Pri tem se
zraka
naslanja na tveganja in vplive turizma na kakovost zraka,
identificirane v analizi stanja.
3.3
Hrup
Destinacija ustrezno regulira in minimizira hrup. Pri tem se
naslanja na tveganja in vplive turizma, identificirane v analizi
stanja. Destinacija podjetja in obiskovalce spodbuja k minimizaciji
hrupa.
3.4
Svetlobno
Destinacija ustrezno naslavlja vplive svetlobnega onesnaženja na
onesnaženje
živalstvo, rastlinstvo in izkušnjo gostov. Pri tem se naslanja na
tveganja in vplive turizma, identificirane v analizi stanja.
3.10 Mehka
Destinacija ima izdelano strategijo mehke mobilnosti, v kateri so
mobilnost
opredeljeni ukrepi za minimizacijo vplivov transporta iz analize
stanja. Spodbujata se pešačenje in kolesarjenje.
3.19 Odgovori
na Destinacija prilagajanju na podnebne spremembe namenja vso
podnebne
potrebno pozornost, pri čemer se naslanja na analizo stanja.
3

_________________________

___________Vpliv turizma in analiza stanja za destinacijo Nova Gorica

spremembe
KULTURA IN TRADICIJA
4.3
Upravljanje
Destinacija spremlja vpliv turizma na ekosisteme, naravne
vplivov turizma znamenitosti ter živalske in rastlinske vrste in njihove habitate. Pri
na kulturo
tem se naslanja na izvedeno analizo stanja.
Analiza stanja je raziskovalna študija opisne narave in ne kvantitativna analiza merljivih
vplivov. Analiza stanja mora vključevati neposredne in posredne vplive. Analiza stanja mora
upoštevati negative vplive (ki jih je treba obravnavati) in pozitivne vplive (ki jih je treba
spodbujati).
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1. del: Vplivi turizma na vire v destinaciji NOVA GORICA
1.1 Narava in okolje
1.1.1 Zavarovana območja in biotska raznovrstnost
Opis zavarovanih območij, dostopnost turistom (npr. označene poti, informativne table in
informacijski center, vodeni ogledi, ponudniki drugih dejavnosti itn.) ter rastlinstva in živalstva
destinacije, ki je posebnega pomena (posebej vrste, ki so na rdečem seznamu ogroženih vrst):
Območje zajema mesto, del Vipavske doline in del Trnovsko-Banjške planote. Destinacija Nova
Gorica ne beleži velikega vpliva turizma na naravo. Obiskovalci so skoraj enakomerno
razporejeni čez vse leto.
Na območju MONG je več zavarovanih območij – na primer Skalnica - območje gore z Marijinim
svetiščem, Grgar, Slatna, potok in ponorne jame, Gozd Panovec, krajinski park Južni obronki
Trnovskega gozda, Lijak in Skozno, itd. Nekaj manjših zavarovanih območij je tudi v
neposredni bližini mesta Nova Gorica: Rafutski park na Pristavi in Hrasti v Kromberku.
Približno polovico MONG pokrivajo posebna varstvena območja ali območja Natura 2000:
Dolina Vipave (SAC-SI3000226), Vipavski rob (SPA-SI5000021), Trnovski gozd – Nanos (SACSI3000255), Trnovski gozd (SPA-SI5000025), Banjšice (SPA-SI5000007), Lijak (SACSI3000198), Banjšice – travišča (SAC-SI3000034), Dolina Branice (SAC- SI3000225), Kras (SPASI 5000023).
Tako zavarovana območja kot posebna varstvena območja so obiskovalcem prosto dostopna. Za
njihov obisk je možno uporabiti pohodniške poti, ki so na tem območju številne, nekatera pa so
dostopna tudi s kolesom ali avtomobilom. V Sloveniji je vožnja s kolesi in motornimi vozili
dovoljena le po utrjenih poteh ali po poteh, ki so namenjene tovrstnim aktivnostim! Poseben
primer je Rafutski park, ki je zavarovan kot spomenik oblikovane narave, v katerem uspevajo
številne eksotične vrste rastlin. Za dostop tega območja se je potrebno dogovoriti z upravitelji.
Gozd Panovec je zaradi ohranjanja ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov razdeljen na dva
dela. Pretežno zahodni del gozda je namenjen rekreaciji in sprostitvi prebivalcev, večji del
vzhodnega dela pa je mirna cona. V gozdu je tudi gozdni rezervat, v katerem se ne gospodari in v
katerem obisk ni zaželen.
Skozi MONG teče reka Soča. Večji del reke na območju občine je sicer v obliki akumulacijskega
jezera, del pod jezom hidroelektrarne pa je namenjen rekreacijskim dejavnostim kot je
kajakaštvo na divjih vodah.
Za Banjško planoto je značilna redka, razpršena poselitev s številnimi suhimi travišči in zanje
značilno floro in favno. Še bolj redko poseljen je Trnovski gozd, gozdnata visoka dinarska kraška
planota.
Na gradu Rihemberk je evropsko pomembno zatočišče za netopirje in sicer za vrste vejicati
netopir (Myotis emarginatus) in veliki podkovnjak (Rhinolophus ferrumequinum), pojavljajo pa
se tudi mali podkovnjaki (Rhinolophus ferrumequinum) in navadni ali ostrouhi netopirji
(Rhinolophus ferrumequinum). Vse obnove in turistične aktivnosti na gradu se zaradi
ohranjanja ugodnega stanja teh vrst izvajajo v sodelovanju z ZRSVN in/ali s strokovnjaki za
netopirje. Za netopirje je pomembno tudi območje Trnovskega gozda.
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Na območju Lijaka je znano plezališče in vzletišče za zmajarje in padalce. Plezanje je dovoljeno
le v času, ko v steni ne gnezdijo ptice, medtem ko za padalce in zmajarje zaenkrat ni omejitev.
Gozdnat del nad Novo Gorico je pomembno tudi kot habitat sov kot je kozača (Strix uralensis).
Biotska pestrost je posledica mešanja mediteranskih in Alpskih vplivov, različnih kameninskih
podlag, pa tudi razmeroma ohranjenega naravnega okolja. Med varovanimi vrstami moramo
omeniti še dvoživko laško žabo (Rana latastei), ki ima tu najpomembnejšo populacijo v
svetovnem merilu. Med mehkužci naj omenimo školjko navadni škržek (Unio crassus), med
metulji strašničinega mravljiščarja (Maculinea teleius), med hrošči hrastovega kozlička (Lucanus
cervus) in močvirskega krešiča (Carabus variolosus), med kačjimi pastirji koščičnega škratca
(Coenagrion ornatum) in velikega studenčarja (Cordulegaster heros). Pojavljajo se tudi plazilci
kot je močvirska sklednica (Emys orbicularis) ter sesalci kot so vidra (Lutra lutra) in medved
(Ursus arctos).

Pozitivni in negativni vplivi turizma na naravo:
Pozitivni vplivi turizma:
-Želja turistov in rekreativcev po sprostitvi v naravnem okolju pripomore k temu, da ohranjamo
naravne habitate ter kulturno krajino, kar pripomore k ohranjanju varovanih vrst.
- Lovski turizem je pomemben za vzdrževanje številčnosti divjadi.
- Ribolovni turizem pomaga ohranjati sonaravno obliko struge ter obrežnega rastja, v kolikor ne
prihaja do vnašanja tujerodnih vrst pripomorejo tudi k vzdrževanju številčnosti populacij
domorodnih vrst rib.
- Rekreativne aktivnosti (predvsem kajakaštvo), ki se odvijajo na vodnih telesih, se pomagajo
zavzemati za ukrepe, ki pripomorejo k boljši kvaliteti vode in s tem k ugodnejšemu stanju
habitatov.
- Turistične kmetije lahko prispevajo k ohranjanju kulturne krajine (npr. s pašo preprečujejo
zaraščanje in ohranjajo travišča, …) in pomagajo ohranjati biotsko raznovrstnost območja.
- Številne aktivnosti na gradu Rihemberk pripomorejo k ozaveščanju ljudi o pomenu netopirjev
ter o možnostih za njihovo ohranjanje.
- Rekreativne in različne učne poti v naravnem okolju ter vodeni izleti (lahko) pomagajo
izobraževati ljudi o ustreznem obnašanju v naravi ter o načinih, kako bomo naravnemu okolju
povzročili najmanj škode.
- Ureditev vstopnih točk v Panovec, namenjene rekreativcem.
Negativni vplivi turizma:
- Na posameznih območjih prihaja zaradi preštevilnega obiska do vznemirjanja živali (npr.
številčni padalci onemogočajo let in razmnoževanje ujed, moteči so tudi posamezni plezalci, ki
ne spoštujejo obdobij, ko so stene zaprte za plezanje, številnih pohodniki na posameznih poteh,
itd.).
-Vožnja s kolesi in motornimi vozili v naravnem okolju je precej pogosta. Nezaželeni učinki so
vznemirjanje živali, povzročanje erozije ter ogrožanje ostalih obiskovalcev. Posebej
problematična so vožnja izven poti, vožnja v občutljivih obdobjih (čas poleganja in vzgoje
mladičev, zima) ter vožnja po občutljivih območjih (mokrotni travniki, obrežna območja, itd.).
- Nezaželeno in škodljivo je vnašanje tujerodnih vrst (npr. vnos soma v Vipavo ter vnos številnih
vrst v Vogršček zaradi ribolova, vnašanje krapovcev (zlate ribice, koi ribice, …) v manjša vodna
telesa, vnašanje tujerodnih popisanih želv, gojenje invazivnih vrst rastlin itd. ) ter organsko
onesnaževanje vodnih teles zaradi krmljenja rib ob ribolovu.
- V posameznih primerih prihaja do krivolova ter/ali izkopavanja varovanih vrst iz strani
obiskovalcev.
- Nezaželeno in škodljivo je krmljenje rac in drugih živali, saj povzroča onesnaževanje voda ter
zdravstvene težave ptic (Borov Gozdiček, Panovec).
- Ob rekreacijskih aktivnostih, obnovah poti ter zaradi potovanj, povezanih s turizmom, lahko
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pride do raznašanja tujerodnih vrst rastlin in živali, pa tudi vnosa novih patogenov.

1.1.2 Hidrologija in geologija
Opis obalnih vod, rek, jezer, slapov itn. ter vse pomembnih gora, vulkanov, kanjonov, sotesk,
plaž in drugih geoloških oblik (soline), ki imajo poseben pomen.
Obrežje reke Soče v Solkanu – tam je postavljena kajakaška proga s Kajakaškim centrom in na
drugem bregu se nahaja pustolovski park Soča Fun Park. V bližini lahko občudujemo solkanski
most znameniti solkanski most – tehnična dediščina.
Lijak in naravno okno Skozno – zatrepna dolina in izvir potoka Lijaka ter nad njim naravno
okno Skozno.
Soteska reke Vipave – Pekel. Skozi del območja MONG teče reka Vipava (od Stesk do Prvačine).
Pekel, je območje, kjer reka Vipava teče skozi ozko sotesko. Tu je struga Vipave med najbolj
naravnimi v celotni Vipavski dolini. Zaradi razmeroma redkih obiskovalcev imajo tu bivališče
tudi vrste, ki ne prenesejo pogoste prisotnosti človeka.

Opišite pozitivne in negativne vplive turizma:
Pozitivni:
- urejene in vzdrževanje pešpoti kot je pešpot npr. Od Lijaka do Sekulaka (vključuje tudi
območje Lijaka in naravnega okna Skozno)
- urejena kolesarska pot ob Soči iz Solkana do Plavi – v kratkem se bo pripravila tudi brv čez
reko Sočo. Nad Sočo se dviga Sabotin, kjer je urejen Park miru s pešpotmi.
- pripravlja se zanimiva, nova učna pešpot od izvira do izliva Vipave, ki bo potekala tudi skozi
destinacijo (območje MONG).
- Pristajališče in vzletišče za padalce na Lijaku ne posegajo v naravo oziroma geologijo (travnate
površine).
- razvijanje (zasebne) turistične ponudbe v okolici: gostinstvo, šport, prireditve, nočitve in
drugih gospodarskih dejavnosti.
- ureditev parkirnih mest na določenih izpostavljenih mestih (Lijak).
Negativni:
- Ni množičnega turizma zato večjih vplivov ni: omejuje se samo na smeti in avtomobile in še to
v zelo malem obsegu. Obiskovalci ne predstavljajo večjega tveganja za okolje.
- Pohodniki, plezalci in padalci na območju Lijaka ne puščajo večjih vplivov. Urejena je
signalizacija in koši za smeti. V preteklosti so bili sicer izvedeni nad Lijakom posegi, ki so imeli
negativen vpliv na geologijo, vendar so bili v večji meri sanirani.
- Zaradi divjega parkiranja avtomobilov obiskovalcev na območju Lijaka se bo skozi projekt
Grevislin uredilo parkirišče. Predvideni sta tudi dve parkirišči za avtodome.

1.1.3 Pokrajina in razgledi
Opis pokrajine destinacije in slikovitih razgledov (naravnih ali umetnih), kot je kulturna krajina:
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Destinacija je razdeljena na tri različne pokrajine: mesto, spodnjo Vipavsko dolino in TrnovskoBanjško planoto. Krajna je zato raznolika: vasi z vinogradi, sadovnjaki in polji v Vipavski dolini,
redka poseljenost z griči in Trnovskim gozdom na planoti ter mlado mesto Nova Gorica.

Opis pozitivnih in negativnih vplivov turizma:
Pozitivni:
- ureditev in obnova vasi in vaških jeder
- ohranjanje poselitve v starih vaških jedrih
- ohranjanje poselitve v oddaljenih naseljih (planota)
- potencial za razvoj skupnega turističnega produkta
- oblikovanje dedinščinskih skupnosti
- angažiranje prebivalcev
- organizacija skupnih dogodkov
- ureditev vaškega trga
Negativni:
- ni negativnih vplivov na krajno, kot so npr. golf, dirkališča, …

1.1.4 Hrup in osvetlitev
Opis virov hrupa in svetlobe na destinaciji, ki so povezani s turizmom:
Zgradbe namenjene turizmu niso prekomerne osvetljene. Cestna in ulična razsvetljava se ravna
po standardih in uredbi RS. Na destinaciji ni letališč.
Opis pozitivnih in negativnih vplivov turizma:
Pozitivni:
- Hrup nastane v primeru dogodkov, ki so v središču mesta ali v okoliških krajih. Uredba
dovoljuje občasno hrupno obremenitev, ki je pa časovno omejena do 2h zjutraj. V središču
mesta Nova Gorica je dogovor župana z okoliškimi sostanovalci med vikendi do polnoči, med
tednom pa do 23h.
Negativni:
- Hrup zaradi vožnje z motornimi vozili v naravnem okolju.
- Zaradi turizma je nekoliko povečano svetlobno onesnaževanje (razsvetljene stavbe), vendar je
to z ustreznimi ukrepi možno regulirati.
- ustrezne luči javne razsvetljave (npr. kolesarska pot med Novo Gorico in Šempetrom).

1.1.5 Kakovost zraka in promet
Opis glavnih prometnic in vpliva prometa na kakovost življenja in zraka ter viri onesnaženja
zraka v destinaciji:
Nimamo večjih težav s kakovostjo zraka ali prekomernim prometom v destinaciji. Nismo
8
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degradirano območje. Včasih pozimi imamo mejne vrednosti prašnih delcev (iz Padske nižine),
na kar se pa takoj MONG odzove s pozivi prebivalstvu.

Opis pozitivnih in negativnih vplivov turizma:
Pozitivni:
• Že več let za silvestrovo nimamo v Novi Gorici ognjemeta zaradi onesnaževanja in denar
namenimo v dobrodelne namene.
• Pripravljajo se nove kolesarske povezave, ki bodo kmalu zaživele in povezale že
obstoječe kolesarske steze. Izgradilo se bo 4 km novih poti in vzpostavilo nove možnosti
za izposojo koles: 8 postaj in 39 koles. Izgradil se bo nov most čez reko Sočo in povezal
kolesarsko pot Solkan-Plave s Solkanom in Novo Gorico.
Negativni:
• Pomanjkanje parkirnih mest v mestu ob določenih prireditvah ali ob igralnicah
(Delpinova ulica).
• Občasno slab zrak v zimskih mesecih, vendar krivec ni turizem.

1.2 Kultura
Opis osrednje snovne in nesnovne dediščine destinacije:
Snovna kulturna dediščina:
• Spomenik državnega pomena je grad Rihemberk.
• Lokalnega pomena je naslednja dediščina, ki je turistično zanimiva:
- Samostan Kostanjevica: Cerkev Gospodovega oznanjenja Mariji, frančiškanski samostan,
Grobnica Bourbonov, Knjižnica patra Stanislava Škrabca.
- Solkanski most
- Sveta Gora pri Gorici: Cerkev Marijinega vnebovzetja in območje gore z Marijinim
svetiščem
- Vitovlje - Cerkev Marijinega vnebovzetja
- Grad Kromberk
- Nova Gorica - Mestno jedro z občinsko palačo
- Spomenik E. Rusjanu v Novi Gorici.
- Stavba železniške postaje v Novi Gorici.
- Židovsko pokopališče v Rožni dolini.
- Vila Bartolomej v Solkanu.
- Tabor nad Dornberkom.
- Steske – Lanthierijev mlin v peklu
Nesnovna kulturna dediščina:
- Aleksandrinke
- Lokovški kovači
- Trnovski furmani
- Solkanski mizarji
Opis pozitivnih in negativnih vplivov turizma:
Pozitivni:
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-

prepoznavnost in identiteta
valorizacija posebnosti območja,
izboljšanje odnosov med lokalno skupnostjo in finančimi izvajalci,
pridobivanje sredstev za obnovo in vzdrževanje,
pričakovanje potencialnih investitorjev,
dvigovanje ozaveščenosti o dediščini in promocija kulturne dediščine,
krepitev t.i. dediščinskega turizma, eden izmed načinov izrabe preteklosti, ki se izkazuje
skozi vire in dokaze človeške ustvarjalnosti, omogoča razne oblike turizma kot so
podeželski, kulinarični, itd.
- kandidatura za Evropsko prestolnico kulture 2025
Negativni:
- Modernizacija objekta, spremenjena namembnost objekta, številno obiskovalcev
(odgovor je posplošen, se pa največkrat npr. gospodarska poslopja z novo
namembnostjo uporabi za sekundarne potrebe/storitve; tudi za število obiskovalcev oz.
preobremenjenost z obiski je posplošen)

1.3

Socialno-ekonomski in sociokulturni viri

1.3.1 Lokalno prebivalstvo
Opis prebivalstva destinacije, njihovo število, gibanje (rast/upad), glavne vire dohodka in
narodno pripadnost (avtohtono prebivalstvo):
Število prebivalstva v destinaciji (MO Nova Gorica) je bilo dne, 1.7.2018, 31.691. Gibanje ne
beleži večjega padanja ali rasti v zadnjih 10-ih letih. Gostota naseljenosti je 113,4.
Indeks
feminitete je 101,7 - opisuje razmerje med številom žensk in številom moških (koliko žensk je
na 100 moških). Povprečna starost je 45,1 (v zadnjih 18 letih se je povišala za 5 let) z indeksom
staranja 108,5 (razmerje med starim (stari 65 let ali več) in mladim prebivalstvom
(stari od 0 do 14 let) pomnoženo s 100). Viri dohodka prebivalstva so različni, niso vezani le na
eno panogo. Narodna pripadnost je v večini slovenska.
Opis pozitivnih in negativnih vplivov turizma na lokalno prebivalstvo:
Pozitivni:
- prihodki iz turizma (gostinstvo, nočitve, igralništvo, dogodki, …)
- turizem za povezovanje in krepitev skupnosti
- nove možnosti in priložnosti za zaslužek in razvoj poslovnih idej
- odpiranje novih delovnih mest
- razvijanje podeželja (dopolnilna dejavnosti na kmetiji)
- ohranjanje in razvoj obrti in podjetništva
- krepitev skupnosti in ponosa
- turizem kot sredstvo miru
Negativni:
- odvisnost od iger na srečo (Ambulanta za zdravljenje zasvojenosti Nova Gorica)
- spolni turizem

1.3.2 Zasebni sektor in lokalno gospodarstvo
Opis zasebnega turističnega sektorja (število velikih in malih podjetij, društev, trgovinskih
zbornic) in njegovo vpetost v lokalno gospodarstvo in turizem.
Igralništvo je v Mestni občini Nova gorica prevladujoč turistični proizvod, edino veliko podjetje
Hit, d.d. je specializirano na področju sodobno oblikovane igralniško zabaviščne ponudbe. V
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občini je registriranih 1.243 podjetij, zaključne račune je oddalo 930 podjetij. V občini je
registriranih tudi 1.147 samostojnih podjetnikov. Prek 90% podjetij je malih gospodarskih
družb. Najpomembnejše gospodarske panoge v občini so trgovina, gradbeništvo, gostinstvo ter
obdelava in predelava lesa. Na področju občine deluje tudi večje število turističnih agencij,
katere večino prometa ustvarijo s prodajo tujih aranžmajev in organizacijo potovanj v tujino.
Med turistične akterje spadajo tudi številna turistična in kulturna društva. S turistično
dejavnostjo se v občini ukvarja 41 podjetij in 92 samostojnih podjetnikov. Večina majhnih
gospodarskih družb se ukvarja z gostinstvom, sobodajalstvom, v občini pa imamo tudi kampe.
S turističnimi ponudniki (in tudi drugimi gospodarskimi) sodelujemo pri pripravi različnih
dogodkov, izobraževanj, kampanj, vabimo jih na delavnice, prijavljajo se na razpise in
ustvarjamo nove zgodbe.
Opis pozitivnih in negativnih vplivov turizma:
Pozitivni:
• odsotnost težke in umazane industrije, ohranjena narava, kulturna krajina, odlični
pogoji za razvoj turizma na podeželju
• Večina zaposlenih na področju turističnih dejavnosti; največji zaposlovalec Hit, d.d.
zaposluje 1.200 ljudi,
• Občina razpolaga s precejšnjimi koncesijskimi sredstvi, ki jih vlaga v razvoj turistične
infrastrukture
Negativni:
• obremenjenost javne infrastrukture zaradi igralniških gostov
• igralništvo glavni motiv prihoda gostov v Novo Gorico
• gospodarski razvoj občine v veliki meri odvisen od igralniške dejavnosti, preveč
enostranski gospodarski razvoj občine
• gospodarski razvoj preveč temelji na razvoj igralniške dejavnosti ne usmerja se v
razvijanje novih , do okolja prijaznih tehnologij, ni umeritev v razvoj visoko tehnoloških
podjetij

1.3.3 Javni sektor
Opis javnih virov (naložbe v infrastrukturo: ceste, letališča, kanalizacija, elektrika itn.):
Proračunske vire za naložbe v turistično infrastrukturo v občini opredeljujeta Zakon o igrah na
srečo in Zakon o turistični taksi. Koncesijska dajatev od iger na srečo predstavlja v občini 10%
proračunskih prihodkov in se poleg sredstev turistične takse namenja za financiranje delovanja
turističnih institucij in za izgradnjo ter vzdrževanje turistične infrastrukture. Proračunska
sredstva se letno namenjajo za urejanje mesta (obnova parkirnih mest, zelenic, komunalna
oprema, hortikulturna ureditev mesta...). Iz tega proračunskega vira se sredstva namenjajo tudi
za širitev mreže javne razsvetljave, za vzdrževanje in obnovo kolesarskih poti, sanacijo
nelegalnih odlagališč in vzdrževanje ter obnovo športnih in rekreativnih površin. Predvidene
občinske investicije v turistično infrastrukturo so še: kolesarska brv čez Sočo, poletni olimpijski
bazen, ureditev postajališča za avtodome v Solkanu in ureditev parkirišča za avtomobile v
Lijaku. V načrtu je tudi ureditev Trga Evrope, kolesarskih poti po mestu in podeželju ter
ureditev ter obnova krožišč in lokalnih cest v občini
Opis pozitivnih in negativnih vplivov turizma:
Pozitivni:
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- Koncesijski denar od igralništva (Hit d.d.) gre v infrastrukturo.
- Kolesarska brv čez Sočo v Solkanu in povezava Solkana z Novo Gorico.
- Ureditev krožišča pod Sveto Goro zaradi (avtobusnega) prometa, ki vodi do svetišča.
- Pripravlja se posatajališče za avtodome v Solkanu.
- Uredila se bodo parkirišča za avtomobile v Lijaku (padalci, pohodniki, plezalci) in za avtodome
- V načrtu je ureditev Trga Evrope.
Negativni:
- preobremenjenost javne infrastrukture zlasti parkirišč v okolici igralnic in igralnih salonov,
- naraščajoča problematika odvisnosti od iger na srečo in s tem povezani stroški financiranja
centra za zdravljenje odvisnosti od iger na srečo
- preveč enostranski razvoj občine v smeri igralništva, pomanjkanje kvalitetnih delovnih mest

2. del: Razvoj, ki vpliva na turizem destinacije
2.1 Okoljska tveganja
Destinacija nima večjih okoljskih tveganj, ki bi vplivala nanjo, kot so na primer pesticidi,
tekstilna barvila, farmacevtski izdelki, vplivi rudarjenja in hidravličnega drobljenja za
pridobivanje nafte/plina…
Manjša tveganja:
• Destinacija je tranzitna destinacija – možnost izlitja iz tovornjakov.
• Okoljsko tveganje v manjši meri prispevajo bencinski servisi.
• Livarna je pod budnim očesom državne inšpekcije in ne predstavlja večjih okoljskih
tveganj.
• Odlagališče v Stari gori je v zapiranju in urejanju. Izvedlo se bo sortiranje in smeti bodo
odpeljane v centre za obdelavo.

2.2 Nevarnost naravnih nesreč
Ocena ogroženosti Mestne občine Nova Gorica (2015) navaja nevarnosti, nesreče in druge
pojave, ki se redko pripetijo, torej na nekaj let na območju destinacije: zemeljski plaz večjih
razsežnostih, orkanska burja (nad 150 km/h), toča, žled, pozeba, daljši vročinski val, suša,
množične kužne bolezni pri živalih, epidemije, nesreče v jami, visok sneg, poplave.
Nesreče, ki se pojavijo zelo poredko (na nekaj deset, petdeset, sto ali več let – natančen časovni
okvir ni mogoč): obsežne poplave in močnejši – rušilni potres.

2.3 Podnebne spremembe
Vplivi podnebni sprememb za destinacijo so predvsem pogostejše pojavljanje suše ali poplav in
se ne bistveno razlikujejo od državnih.
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V Vipavski dolini je zaznati vse močnejše sunke burje, ki povzroča veliko materialne škode in
predvsem je tu problem vetrne erozije, ki bi jo lahko omejili s posaditvijo dreves, ki ublažijo
sunke.
Prenavlja se akumulacijsko jezero Vogršček, katero nudi v sušnih obdobjih možnost namakanja.

2.4 Tveganja za zdravje in varnost
V destinaciji Nova Gorica ne zaznavamo večjih tveganj za zdravje in varnost v turizmu.
Imamo urejeno taksi službo, s katerimi je MONG sprejela tudi odlok o delovanju. Na destinaciji
ni zaznati prijav o goljufijah in prevarah glede turističnih storitev.
Prometna varnost je urejena.

2.5 Prostorski razvoj
Na destinaciji razvijamo butični tuirzem s cilji in namenom, da ohranjamo naravno in kulturno
dediščino ter urejenost krajine. Ponudnikom pri razvoju novih storitev nudimo strokovne
rešitve.
V destinaciji ni prostorskega razvoja, na katerega ne bi imeli vpliva.
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