Turistična zveza TIC Nova Gorica

TRAJNOSTNO POROČILO DESTINACIJE
NOVA GORICA
območje Mestne občine Nova Gorica

2017 in 2018
.....

zeleni, trajnostni, odgovorni
• Krepili smo turistično znamko Nova Gorica Nova doživetja (New adventures) ter ustvarili 5
podpornih znamk, ki podpirajo krovno znamko in sicer po tematskih sklopih: GoGourmet za
enogastronomsko ponudbo, GoAktiv za športno ponudbo, GoGreen za trajnostna prizadevanja na
destinaciji, GoCulture za ponudbo na področju kulture in GoLocal na področju lokalnih
ponudnikov. V GoGourmet se povezujemo z gostinci v destinaciji in ustvarjamo zanimivo ponudbo
s poudarkom na dogodke izven glavne sezone: dnevi goriškega radiča pozimi, jedi iz vrtnic maja,
Martinovi okusi jeseni, … Pripravile so se tudi delavnice in okrogle mize, namenjene gostincem in
vinarjem. Skozi eno delavnico je nastala tudi burbončica – sladek spomin iz Nove Gorice. Združili
smo ponudnike športnih doživetij in ustvarili bogato vsebino GoAktiv: kolesarjenje, gorsko
kolesarjenje, pohodništvo, kajak, kanu, supanje, padalstvo, bungee jumping, konjeništvo,
pustolovski park in še mnogo več in vse pod eno aktivno in atraktivno streho. Začeli smo tudi
zasnovati GoCulture in pripravili prvi produkt: sprehod po mestu. GoGreen je okvir, kjer se zbirajo
vsa naša trajnostna prizadevanja in dosežki. GoLocal pa je še v fazi razvoja.
• Turistični vodič Lonely Planet je uvrstil Vipavsko dolino na svoj prestižni seznam najlepših
evropskih destinacij poletja 2018. Domači in tuji obiskovalci doline ne zaznajo občinskih meja, zato
je pomembno združevanje in sodelovanje za skupno promocijo destinacije in razvijanje produktov.
• Nova Gorica se povezuje s šestimi občinami v Vipavski dolini in skupne aktivnosti promoviramo
pod znamko Vipavska dolina skozi različne kampanije, promocijski material, skupne nastope na
sejmih in drugih predstavitvah doma in v tujini, v nastajanju je intranet NašBorjač,... Tukajšnje
kmete smo pozvali k uporabi embalaže Vipavska dolina Sočna. Vse leto.
• Tri občine iz Vipavske doline: Nova Gorica, Ajdovščina in Renče-Vogrsko so ustanovile junija 2016
Zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, ki pa še ne deluje. Zavod naj bi omogočal
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promocijo in trženje turistične ponudbe kot integralnega turističnega proizvoda na ravni celotnega
turističnega območja.
• Skozi projekt INNO – WISEs so se pripravile novembra 2018 tri Ustvarjalne delavnice o primerih
dobrih praks na področju turizma in kmetijstva na različnih lokacijah v destinaciji: Turizem kot
izjemna poslovna priložnost, Kmetijstvo in turizem - dve plati ene zgodbe in Ustvarjamo novo
turistično ponudbo.
• Nova Gorica je prejemnica priznanja vseslovenskega projekta Turistične zveze Slovenije Moja
dežela - lepa in gostoljubna 2018 za najlepše in najgostoljubnejše mesto v kategoriji srednja
mesta.
• Prihodi in prenočitve turistov skozi številke:
2016
2017
2018
171.288 181.951 214.181
90.987
96.028 107.616
• Projekt DediCenter Rihemberk, v katerem ima mestna občina vlogo vodilnega partnerja, je
namenjen nadgradnji in vzpostavitvi trajnostno naravnane turistične ponudbe gradu Rihemberk,
na podlagi katere bi grad postal središče trajnostnega turizma Goriške. Grad, ki je dolga leta spal,
smo oživeli: uredili za oglede in vnesli vsebine. Zadali smo si še naprej vključevati in interpretirati
zanimivo kulturno in naravno dediščino tega spomenika nacionalnega pomena kot tudi širšega
območja. Nadgrajevala se bo obstoječa turistična ponudba, ki je trajnostno naravnana, in bo
dolgoročno omogočala večje prihodke zaradi večjega obiska obiskovalcev in turistov ter
omogočala oblikovanje novih turističnih produktov za ciljne skupine.
• Nova turistična ponudba prostora, ki jo ustvarjamo mi in ponudniki na destinaciji:
o Pešpot »Nova Gorica pot po zgodovini mladega mesta od socialistične izložbe na Zahod do
Evropske unije« (vodeni ogledi, zgibanka z zemljevidom in informacijami)
o GoAktiv – združena ponudba športnih doživetij pod enim imenom in skupna promocija
(novinarska konferenca, brošura, trženje)
o GoGourmet – Dnevi goriškega radiča (jedi iz radiča pri goriških gostincih, promocija in
trženje, novinarske konference..)
o GoGorumet – Slastna doživetja meseca vrtnic (ponudba jedi iz vrtnice pri goriških gostincih,
skupna promocija in akcija)
o Burbončica – sladek spominek meseca vrtnic. Nastala je ob 70-letnici Nove Gorice. Ime je
preplet Burbonov, vrtnice burbonke in brbončic.
o park oddiha in razmisleka na Prevalu. Spomenik je posvečen stoletnici bojev na soški fronti
in 160-letnici rojstva generala Boroevića.
o Loket – soba pobega v središču Nove Gorice.
o Začrtane in urejene nove pešpoti: Borova pot v Grgarju, Grgar – Sveta Gora, Pot na Škabrijel
– direktna, Ravnica – Škabrijel in Ravnica – vzletišče padalcev nad Lijakom.
o Odprle so se nove ponudbe nastanitev, v večini gre za manjše privatne nastanitve.
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skrb za kulturo in tradicijo
• »GO! 2025« – Nova Gorica se skupaj z Gorico in nemško Zittau poteguje za Evropsko prestolnico
kulture 2025. Mesto na stiku treh evropskih kultur – slovanske, italijanske in germanske – je
skupaj z Gorico dedič starih aristokracij, z novim delom pa živa zgodovina povojne Evrope. Širše
območje EPK je preživelo dvanajst ofenziv krvave prve svetovne vojne in bilo prerezano z železno
zaveso po drugi. Novo nastalo mesto v povezavi z Gorico, starodavnim središčem goriške
pokrajine, mesti vojn in prijateljstva, mesti zgodovine, sodobni, univerzitetni mesti, ki sodelujeta,
sodihata in soživita, kljub njuni mešanici kultur ali prav zaradi njih, sta gotovo nenavadno,
zanimivo in evropskega duha polno območje, primerno za Evropsko prestolnico kulture. Naziv EPK
je priložnost, da se vsi ti dejavniki povežejo in postanejo zanimivi za evropsko javnost, ki išče
tradicijo in sodobnost, izvirnost in prepoznavnost. Prvi in poglavitni cilj EPK pa je predvsem
izboljšana kakovost življenja prebivalcev mesta in njegove širše okolice. Je enkratna priložnost, da
se vse potenciale obmejnih mest in področij preko kulturnega angažmaja celostno poveže v
kulturno, turistično, gospodarsko, izobraževalno in infrastrukturno enoto, ki bo povečala
gospodarski razvoj in investicije ter na ta način pritegnila tako množice kulturnih turistov kot
omogočila zdajšnjim in novim prebivalcem kvalitetnejše bivanje. Poleg enoletne prestolnice
evropske kulture prinaša tudi številne trajnostne učinke.
• Vsako leto Mestna občina Nova Gorica posveča leto eni temi. Leto 2017 je bilo v znamenju
praznovanja 70-letnice Nove Gorice, kamor smo povabili k sodelovanju različne generacije
prebivalcev. Na javno povabilo smo prejeli preko 120 predlogov javnih zavodov, institucij, društev,
podjetij in posameznikov, ki zrcalijo njihovo ustvarjalnost. Nastal je raznolik in zanimiv program, ki
se je odvijal skozi vse leto. Leto 2018 pa je bilo namenjeno ustvarjalnosti mladih. Želeli smo
prepoznati in spodbuditi k ustvarjalnosti mlade na najrazličnejših področjih, na katerih so dejavni:
znanost, izobraževanje, podjetništvo, umetnost, šport, … in želijo prispevati k razvoju družbe, v
kateri živijo.
• V okviru projekta Restaura, ki združuje izkušnje štirih držav, vključenih v program INTERREG
Centralna Evropa, so se razvile možnosti za obnovo in revitalizacijo zgodovinskih stavb, kot je grad
Rihemberk pri Braniku. V tem času se je grad, ki je srednjeveški biser Vipavske doline, uredil in
pripravil za oglede: urniki, usposobljeni vodniki, delavnice, dogodki, zgibanka, razglednica,
promocijski film… Mogočni grad se je zbudil in dolgoletnega spanja in je postal zanimiva in dobro
obiskana turistična točka območja. Zanimiv je tudi za ljubitelje netopirjev, saj je grad dom
številnim vrstam netopirjev.
• S projektom Mapiranje urbanih prostorov slovenskih mest v zgodovinskem okviru:
modernistična Nova Gorica in njeni konteksti Nova Gorica pridobiva sistematično
umetnostnozgodovinsko raziskavo o mestu, hkrati pa tudi številne dogodke, razstave in
publikacije, ki so namenjeni občanom in obiskovalcem ter turistični promociji mesta. Raziskovalna
skupina bo 3 leta (2017-2020) sistematično raziskovala mesto, njegov razvoj in spomenike ter jih
obravnavala v slovenskem in svetovnem kontekstu. V sklopu tega so se in se še bodo pripravile
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različne aktivnosti: javna predavanja, mednarodni simpozij, monografija o mestni občini, spletni
portal …
• Novogoriški prostor je zaznamovala 1. svetovna vojna, katere vsebino in posledice spoštljivo
predajamo zanamcem in obiskovalcem prostora. Pripravili smo slovesnost ob 100. obletnici konca
velike vojne, organizirana je bila mednarodna znanstvena konferenca Od Soče do Višegrada,
pripravil se je park in spomenik na Prevalu … Trenutno je še v izvajanju projekt »WALKofPEACE –
Trajnostni razvoj dediščine prve svetovne vojne med Alpami in Jadranom«, katerega namen je
dolgoročno ohranjanje dediščine prve svetovne vojne ter krepitev njene uporabe za razvoj
trajnostnega kulturnega turizma. MONG v projektu sodeluje z aktivnostjo vzpostavitve centra za
obiskovalce na Sabotinu in ureditvijo tematske pešpoti.
• V MONG podpiramo, financiramo, spodbujamo in promoviramo različne kulturne dogodke,
tradicionalne prireditve, kulturna društva, kulturne ustanove, kulturne znamenitosti…

spoštovanje
spoštovanje in varovanje narave
• Leta 2017 je bil odobren kohezijski projekt Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih
živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini »VIPava«, ki se še danes izvaja. Projekt sledi
izhodiščem Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 20142020 in je eden od prednostnih projektov za izvedbo v okviru Programa upravljanja območij
Natura 2000 (2015–2020). Glavnina projekta se nanaša na naravovarstvene vsebine. Končni cilj pa
je ohranjanje, izboljšanje in obnova habitata živalskih in rastlinskih vrst celotne Vipavske doline
ciljano na vrste: laška žaba, veliki pupek, hribski urh, močvirski krešič, vidra, močvirska sklednica,
črnočeli srakoper, hribski škrjanec, strašničin mravljiščar in rogač. MONG v njem sodeluje kot
partnerica. Projekt med drugim predvideva izgradnjo brvi čez reko Vipavo ter v sodelovanju z
vsemi občinami ob Vipavi ureditev krožne tematske poti.
• MONG je partner v projektu »GREVISLIN – Zelena infrastruktura, ohranjanje in izboljšanje stanja
ogroženih vrst in habitatnih tipov ob rekah«, ki je šele v izvajanju in bo trajal vse tja do 2021.
Skozi projekt se bo vzpostavila informacijsko točka (infoteko) na gradu Rihemberk, ki zaradi svoje
lege v osrčju Nature 2000 predstavlja neprecenljivo povezavo kulturne in naravne dediščine.
Infoteka bo vzpostavljena v prostorih grajskega vhodnega poslopja s stolpom. V urejenih prostorih
bo mogoče skozi razstave s pomočjo didaktičnih pripomočkov delavnic ter podobnih dogodkov
spoznavati bogastvo Nature 2000 in zaščitenih območij. Spoznavanje naravovarstvenih vsebin bo
mogoče v neposredni povezavi z varovanjem in oživljanjem kulturne dediščine spomenika grad
Rihemberk, ki hkrati predstavlja pomembno zatočišče visoko ogroženih in zavarovanih živalskih
vrst (netopirji, veliki pupek). Poleg gradu Rihemberk se bo urejalo še javno infrastrukturo na
vstopni točki Lijak z ureditvijo parkirišča in zazelenitvijo. Namen investicije je razbremeniti posebej
občutljiva območja (v tem primeru območje Nature 2000) z usmerjanjem prihodov obiskovalcev
na za to posebej urejena območja.
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• V okviru velikega celoletnega praznovanja 70-letnice mesta, smo v Novi Gorici zasadili 70 dreves,
eno drevo za vsako leto obstoja našega mesta, s čimer smo ga želeli še bolj približati zamisli mesta
v parku arhitekta Edvarda Ravnikarja. Uredil se je tudi nov, manjši park ob ulici XXX. divizije,
zasadilo se je krožišče na Kidričevi ulici in posadilo se je 200 vrtnic pred mestno hišo. Izdelan je bil
kataster drevnine za Cankarjevo naselje, kjer se načrtuje celovita prenova, arboristično smo
pregledali nekaj ulic v mestu in nadomestili nekaj dotrajanih dreves. Po vremenskih ujmah smo
redno pregledovali drevnine v mestu. Nove zasaditve v Novi Gorici izboljšujejo kvaliteto življenja v
mestu, saj prispevajo k čistejšemu zraku in več senčnim površinam v poletnih mesecih.
• Območje MONG je izpostavljeno naravnim nesrečam, zlasti poplavam. Zaradi naraščajoče
urbanizacije in podnebnih sprememb je takšen pojav v zaskrbljujočem porastu. S projektom
VISFRIM želimo vzpostaviti učinkovito obvladovaje poplavne ogroženosti na čezmejnih porečjih na
podlagi razvoja metodologij in funkcionalnih orodij za izvajanje načrtov zmanjševanja obstoječe
poplavne ogroženosti in njihovo naknadno posodabljanje do leta 2021. MONG je prioriteta
ureditev struge Vipave na odseku med cestnim in železniškim mostom v Prvačini ter povišanje
obstoječega protipoplavnega nasipa, ki se nahaja na desnem bregu reke Vipave, z namenom
zagotavljanja bližnjim stanovanjskim in gospodarskim objektom ustrezno poplavno varnost. Gre za
enega izmed ukrepov, namenjenih zaščiti naselja Prvačina pred visokimi vodami Vipave.
• V letu 2017 smo pričeli s projektom »URBiNAT - zdravi koridorji kot gonilna sila sooblikovanja
socialnih, okoljskih in tržnih, iz okolja izhajajočih rešitev v soseskah, ki se soočajo s socialnimi
izzivi«. MONG se zaveda, da s krepitvijo naravnih danosti prispeva tudi k zmanjšanju podnebnih
sprememb, zato bo zeleno komponento skušala čim bolj izpostaviti in ovrednotiti preko različnih
akcij osveščanja in obveščanja, pa tudi z neposrednim vključevanjem javnosti. Projekt temelji na
sonaravnih in trajnostnih načelih ter na inovativnem in na naravi osnovanem prostorskem
načrtovanju. S pomočjo naravnih rešitev in zelene infrastrukture se bodo izvedle pilotne
aktivnosti na območju vodotoka Koren do leta 2023.

odgovornost
dgovornost do okolja
okolja
• MONG je dobila leta 2017 svojo Celostno prometno strategijo. To je strateški dokument, v
katerem so orisani vizija in cilji celostno urejenega prometa ter ukrepi za spodbujanje trajnostne
mobilnosti. Sprejeta strategija predvideva ukrepe za izboljšanje pogojev na področju hoje,
kolesarjenja, javnega potniškega prometa, optimizacije motornega prometa, trajnostnega
načrtovanja in ozaveščanja ter predstavlja podlago za črpanje evropskih sredstev za izvedbo
ukrepov.
• V letu 2017 je bil Lokalni energetski koncept v MONG, ki je analiza energetskega stanja v občini
ter postavlja primerne ukrepe za izboljšanje stanja na področjih javnega in zasebnega sektorja. Z
zadostitvijo glavnega cilja projekta bodo neposredno zadoščeni tudi cilji: zmanjšanje emisij
škodljivih plinov v okolje, ustvarjanje prihrankov za občino in njene prebivalce na področju
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energetike, pridobitev možnosti za subvencioniranje raznih projektov s strani države in evropske
skupnosti na področju energetike, itd
Skozi projekt Nekteo se izvajajo različne aktivnosti za izboljšanje energetske učinkovitosti in
uporabe obnovljivih virov energije. MONG v okviru projekta se: vzpostavlja mobilno
izobraževalno postajo, ki omogoča predstavitev alternativnih virov energije in učinkovite rabe
energije (OVE/URE), v osmih javnih stavbah se namešča sistem za daljinsko spremljanje porabe
energije (vode, toplote, elektrike), ki bo uporabnikom in lastnikom neposredno zagotavljal
povratne informacije o dejanski porabi energije ter s tem dvigoval motiviranost za varčevanje z
energijo, vzpostavlja se 3 energetske vzorčne točke za pridobivanje razumljivih informacij o
raznoliki uporabi obnovljivih virov energije.
Cilj štiriletnega projekta »Isonzo-Soča« je dodatno povezati reko Sočo z mestom in spodbuditi
prebivalstvo območja EZTS GO (Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje zajema območje
občin: Gorica (I), Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba) k uporabi znatnega dela ozemlja, po katerem
teče reka Soča. Izvedba ovrednotenja obstoječe dediščine, izboljšanje dostopnosti z namenom
privabljanja večjega števila turistov na območja, namenjena rekreaciji, in z oblikovanjem
prepoznavne blagovne znamke prispevati k učinkovitejši komunikaciji. Projekt vzpostavlja skupno
čezmejno mrežo kolesarskih in peš poti, ki ustvarjajo urbani čezmejni park, povečanje
atraktivnosti območja za obiskovalce in turiste ter izboljšanje trajnostne mobilnosti prebivalcev.
MONG že vrst let pripravlja v septembru pester program v okviru projekta Evropski teden
mobilnosti. Namen je spodbuditi lokalne skupnosti k uvedbi in promociji trajnostnih prometnih
ukrepov ter motivirati prebivalce za uporabo človeku in okolju prijaznejših načinov mobilnosti. Ne
gre samo za zmanjševanje onesnaženosti zraka ali hrupa, ampak tudi za izboljšanje kakovosti
življenja na drugih področjih. Aktivnosti, ki se izvajajo: vodeni turistični ogledi peš ali s kolesom,
predavanja, predstavitev društev ter organizacij, spoznavanje električnih vozil, posvet na temo
izvajanja celostne prometne strategije v mestni občini, dan brez avtomobila, tematske stojnice,
parkirni dnevi, Pešbus, kolesarski zajtrk…
MONG se pridružuje vseslovenskemu projektu gospodarjenja z e-odpadki. Župan Mestne občine
Nova Gorica Matej Arčon je 9. marca 2017 skupaj s predstavnico družbe ZEOS d.o.o. podpisal
listino za zelene zabojnike ter s simbolično oddajo odpadkov pospremil novo pridobitev. Občani
so prejeli v uporabo nove zabojnike za odslužene male gospodinjske aparate in baterije, ki ne
sodijo med mešane komunalne odpadke, saj vsebujejo težke kovine.
MONG je na različne načine pozivala in osveščala javnost o okolju ter pripravljala različne akcije,
kot na primer:
• Prebivalstvo je pozvala k napotkom, kako pravilno kuriti z lesom za povečanje učinkovitosti
ogrevanja in izboljšanje kakovosti zraka.
• Na dan Zemlje leta 2017 je organizirala čistilno akcijo mesta in okolice: Moja, tvoja, naša
Nova Gorica. Istočasno so potekali: delavnice za otroke in odrasle na temo okolja in
zmanjševanja odpadkov, popravljalnica koles in izmenjevalnica oblačil.
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• Ob Svetovnem dnevu voda je potekal Razvojni posvet o pomenu ohranjanja čistosti
slovenskih voda, ki ga je v sodelovanju z MONG organizirala družba Vodovodi in kanalizacija
Nova Goria d.d. Namen posveta je širši javnosti predstaviti napredek na področju čiščenja
voda in izpostaviti pomen čistih voda za širši družbeni razvoj.
• MONG se je vključila v akcijo z naslovom Ura za Zemljo, ki spada med največje prostovoljne
akcije na svetu, katere glavni cilj je ozavestiti prebivalce planeta, da moramo racionalnejše
ravnati z naravnimi viri in biti pozornejši na odtis, ki ga puščamo na planetu.
• Mladinski center Nova Gorica je v okviru Nacionalnega tedna prostovoljstva v letu 2018
organizirala medgeneracijsko prostovoljsko akcijo Mladinska delovna brigada 2.0, ki je
potekala v mestnemu gozdu Panovec.
• Po cestah Nove Gorice je jeseni 2018 testno vozil električni avtobus Nomago, na
mednarodni liniji Nova Gorica-Gorica (I). Gre za pilotni projekt vpeljave električnih
avtobusov v javni potniški promet, občini Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba pa sta med
prvimi v Sloveniji, ki se odločata za vstop v električno prihodnost.
• »Mini čezmejnega železniškega maratona« je imel namen poudariti nujnost izboljšanja
čezmejnih železniških povezav med Italijo, Slovenijo in Avstrijo ter pomen ohranitve in
valorizacije stranskih železniških prog z namenom razvoja trajnostne mobilnosti in zelenega
turizma.
• Mestna občina Nova Gorica je 2018 objavila javni razpis za sofinanciranje nakupa in
vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju MONG.

zdrava družba in prijetno bivanje
• Neodvisna komisija Inštituta za korporativne varnostne študije v sodelovanju s Slovenskim
združenjem korporativne varnosti med mesti v Sloveniji je izbrala Novo Gorico za dobitnico
nagrade Slovenian Grad Security Award 2018 v kategoriji Najbolj varno mesto. Nagrada je bila
podeljena na svečani otvoritvi v okviru mednarodne konference z naslovom Dnevi korporativne
varnosti 2018.
• MONG je zagotovila v Skupnostnem centru novo informacijsko-svetovalno pisarno v Novi Gorici
za pomoč žrtvam nasilja. MONG je skupaj s ŠENT, Slovenskim združenjem za duševno zdravje
organiziralo februarja 2017 posvet z naslovom "Nasilje je med nami!", posvet o različnih oblikah
nasilja ter ukrepih preprečevanja.
• V Tednu zdravja ozaveščamo o pomenu biti zdrav in zdravje ohraniti z različnimi dogodki na temo
zdravja.
• Karierni sejem, ki ga je organiziral marca 2018 Zaposlitveni portal MojeDelo.com skupaj z Mestno
občino Nova Gorica in Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje se je predstavilo več kot 25
lokalnih podjetij. V ospredju so bile možnosti zaposlovanja in iskanja ustreznih kadrov.
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• Podporna skupina Goričanka.si in Društvo Notranja Pot v sodelovanju z MONG je priredila niz
štirih posvetov na temo mobinga na delovnem mestu v letu 2018.
• Ureditev prostorov Centra za krepitev zdravja v stavbi Osnovne šole Kozara v Novi Gorici.
• V novembru, mesecu preprečevanja zasvojenosti se zvrščajo različna predavanja in aktivnosti na
temo različnih vrst zasvojenosti.
• Cilj projekta na področju zdravstva z naslovom »Vzpostavitev mreže čezmejnih zdravstvenih
storitev« je izboljšanje koriščenja in izvajanja zdravstvenih ter socialnih storitev na čezmejnem
območju EZTS GO (občine Gorica, Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba) z vzpostavitvijo pilotnega
procesa integracije storitev in ustanov, ki sodelujejo v projektu.
• Mestna občina Nova Gorica pripravlja razpise za spodbujanje podjetništva, in sicer: javni razpis za
spodbujanje začetnih investicij in investicij za posodobitev dejavnosti, javni razpis za projekte
inovacij, javni razpis za zagon novih inovativnih podjetij v Primorskem tehnološkem parku, javni
razpis za promocijske aktivnosti podjetij, javni razpis za sofinanciranje komunalnega prispevka,
javni razpis za subvencioniranje novih delovnih mest in javni razpis za sofinanciranje stroškov
prijav v strateško razvojno inovativna partnerstva povezanih podjetij.
• Participativni proračun: pripravile so se delavnice, na katerih smo predstavili participativni račun,
njegove prednosti ter načine sodelovanja. Na tak način se je: uredila pešpot od mlina do dvorca v
Ozeljanu, uredila se je vadbena jasa v Panovcu, obnovila se je freska v Taboru, uredila se je bajer v
Borovem gozdičku, uredil se je park v Šempasu in uredilo se je počivališče za kolesarje v Lokovcu.
• V MONG podpiramo, promoviramo in se vključujemo pri pripravi različnih dobrodelnih in
rekreativnih prireditev.

Končna,
Končna, »zelena« pika
Pred nami so številni izzivi, katerim se podajamo naproti za našo (lepšo) prihodnost. Stati moramo
skupaj in imeti skupne cilje ter močno vizijo. Postopati moramo odgovorno in odločno. Lahko
uberemo le eno pot, ki je prava, da se izognemo sivini in se podamo v barvano prihodnost. Za nas
prebivalce destinacije Nova Gorica in za naše zanamce, za obiskovalce, za naravo, za Zemljo.

Poročilo pripravila: Turistična zveza TIC Nova Gorica
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