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Tukaj in zdaj ustvarimo zdrave
temelje za naprej. Prihodnost se
začne doma, v mojem, vašem,
v kraju vaših najbližjih.

Dr. Robert Golob,
predsednik Gibanja Svoboda



Vizija razvoja občine

ZA! Občino priložnosti.

Mestna občina Nova Gorica čezmejno središče, ki bo skupaj z občino 
Šempeter-Vrtojba in občino Gorica postala povezovalno središče v mreži 
med Ljubljano, Beljakom, Trstom in Vidmom.

Želimo živeti v občini, kjer se sliši mnenje slehernega občana, ki ponuja
kakovostna delovna mesta in s tem privablja mlade. Občini, ki ima 
posluh za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem in ki obenem ne pozabi na
enakomeren razvoj mesta in podeželja, in ustvarja pogoje, ki bodo mladim
olajšali dostop do prvega stanovanja. Prizadevali si bomo za občino, ki 
ima kakovosten izobraževalni sistem, občino ki poskrbi za vse prebivalce –
predvsem za tiste iz najbolj ranljivih skupin.

Stremeli bomo k zagotavljanju najboljših pogojev za bivanje v celotni 
občini. Zastavili bomo ambiciozno urbanistično načrtovanje (za prihodnjih 
30 let), ki bo imelo za cilj skladen in uravnotežen razvoj celotne občine s 
posluhom za ohranjanje naravnih območij, ekosistemov, kakovosti zraka in 
vode ter posledično boljšo kakovost življenja nas vseh.
Občina ima izjemne potenciale za razvoj gospodarstva, kmetijstva, turizma 
in kulture. Prepričani smo, da jih bomo s skupnimi močmi in preudarnim 
vodenjem uresničili. 



Ključni razvojni projekti

ZA! Prenovo poslovne cone meblo

ZA! Parkirišča za stanovalce in obiskovalce

ZA! Izgradnjo nove stanovanjske soseske na
majskih poljanah

S sprejetjem in realizacijo celostne prometne strategije bomo mesto 
prometno in parkirno uredili. Zelo jasno bomo opredelili različne cone 
parkiranja predvsem pa zagotovili stanovalcem ustrezne parkirne 
dovolilnice, predvsem na območju Cankarjevega naselja.

Obstoječa poslovna cona je velik neizkoriščeni potencial Mestne občine 
Nova Gorica. Povezali bomo najemnike in lastnike ter jim pomagali 
urediti nerešena pravna vprašanja, v upravljanje bomo prevzeli cestno in 
komunalno infrastrukturo ter jo prenovili. Zagotovili bomo tudi mobilnostno 
infrastrukturo (avtobusna povezava, postaja za izposojo koles), da se bodo 
občani lahko udobno in trajnostno premikali med domom in delovnimi 
mesti. V partnerskem odnosu z državo, bomo poiskali ustrezno rešitev 
za aktivacijo zemljišč na skrajnem zahodu obstoječe cone in jo ponudili 
zainteresiranim gospodarski subjektom.

Z Republiškim stanovanjskim skladom ter Stanovanjskim skladom Nova 
Gorica, upoštevajoč tudi mnenja in predloge širše javnosti, bomo zgradili 
novo stanovanjsko sosesko na Majskih poljanah. Cilj je, da bodo novi objekti 
z okolico atraktivni tako za nove stanovalce kot za bližnje in bolj oddaljene 
sosede.



ZA! Evropsko prestolnico kulture 

ZA! Komunalno infrastrukturo na podeželju 

Izdatno bomo povečali sredstva za vzdrževanje lokalnih cest in 
poti. Prioritetni seznam obnove in dograjevanja kanalizacijskega in 
vodovodnega omrežja ter cest, bomo izdelali v sodelovanju s krajevnimi 
skupnostmi. Prednost bomo dali območjem, ki so s to infrastrukturo 
najbolj podhranjena. Na primer cestam na Trnovsko-banjški planoti in 
kanalizacijskim omrežjem v spodnji Vipavski dolini. 

Poskrbeli bomo, da bodo v okviru Evropske prestolnice kulture realizirani 
predvideni infrastrukturni projekti (Vila Rafut, Trg Evrope skupaj z ureditvijo 
območja železniške postaje), ki bodo omogočali turistično-kulturni razvoj 
občine v prihodnjih desetletjih.
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Volilni program

ZA! Odprta vrata novim delovnim mestom

1.

Prizadevali si bomo za vzpostavitev ugodnih pogojev za razvoj obrti 
in gospodarstva v sozvočju z doktrino zelenega preboja in posebnim 
poudarkom na segmentih z visoko dodano vrednostjo.

Najprej se bomo posvetili konkurenčnosti in prepoznavnosti obstoječih 
in novih gospodarskih območij s povezovanjem in specializacijo na 
osnovi uporabe zelenih tehnologij in pametnim upravljanjem z namenom 
zagotovitve novih, zelenih delovnih mest in zmanjšanje ogljičnega odtisa. 
Prenovili bomo poslovno cono Meblo in jo povezali z mestom. Poskrbeli 
bomo za maksimalno gospodarnost pri nadaljevanju investicije v poslovno 
cono Kromberk vzhod.

Dolgoročno bomo v okviru smelega in ambicioznega urbanističnega
načrtovanja poiskali možnosti širitve na nova območja, ki bodo
infrastrukturno (ceste in komunikacijske povezave) najprimernejša 
za razvoj gospodarstva. Med območji, ki imajo tovrstni potencial, so:
neizkoriščeno območje južno od Ajševice in severno od hitre ceste,
degradirano širše območje železniške postaje v Prvačini itn. 
V sodelovanju z ustanovami (Primorski tehnološki park, GZS, Obrtna
zbornica, izobraževalne ustanove) bomo iskali nove vezi med 
srednješolskim in visokošolskim sistemom ter gospodarstvom. Krepili bomo
ugled Nove Gorice kot mesta, ki še posebej spodbuja podjetnost mladih.
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ZA! Odprta vrata v nova, dostopna stanovanja in
hiše

Komunalno infrastrukturo za namene stanovanjske gradnje bomo 
uredili na območju Ščedenj ter na travniku med Kidričevo ulico in Ulico 
Gradnikovih brigad.

Prizadevali si bomo za trajnosten in premišljen stanovanjski razvoj v 
občini. To pomeni, da pred vsakim umeščanju stanovanjskih objektov 
v prostor ne bomo prisluhnili samo stroki in investitorju ampak bomo 
vzpostavili odprto komunikacijo s širšo zainteresirano javnostjo in prisluhnili 
njihovim pogledom, argumentum. Cilj bo, da bodo novi objekti z okolico 
atraktivni tako za nove stanovalce kot za bližnje in bolj oddaljene sosede. 
Vzor nam mora biti območje t.i. »ruskih blokov« in Prešernove ulice. Še 
posebej pozorni bomo pri umeščanju večstanovanjskih objektov v manjša, 
primestna in vaška okolja.

Obstoječa zemljišča, namenjena za večstanovanjsko in individualno
gradnjo, bomo aktivirali z ureditvijo komunalne infrastrukture.
S stanovanjskim skladom Nova Gorica (SS NG), Stanovanjskim skladom 
RS (SS RS) in Nepremičninskim skladom PIZ bomo intenzivno delali po
prioritetah z vidika hitrosti izvedljivosti. Prioritetne investicijo po izvedljivosti
so: - 6 stanovanj v Hiši dobre volje
- 15 stanovanj na Streliški
- 80 oskrbovanih stanovanj ob Kornu
- 250 tržnih in neprofitnih stanovanj na območju Majskih poljan in 
Kemometala
- 77 stanovanj na območju Ronketa
- 5000 m² za individualno gradnjo na območju Parkovšč
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ZA! Odprta vrata parkirno urejeni občini

ZA! Odprta vrata urejeni, zeleni komunalni
infrastrukturi 

Prenovili bomo Cankarjevo sosesko in uredili začasno parkirišče na Ulici 
Gradnikove brigad. V Solkanu bomo uredili javni prostor osrednjega trga 
in ulic(e). Do čezmejnega parka ob Soči z varno mestno plažo bomo 
zagotovili trajnostni dostop.

Krajevne skupnosti so hrbtenica občine, zato bomo skrbeli za njihov 
uravnotežen razvoj. To bomo zagotovili z več vključevanja, več sredstvi in 
več avtonomije ter sodobnega mehanizma participativnega proračuna.

Stremeli bomo k zagotavljanju najboljših pogojev za bivanje v celotni 
občini. Zastavili bomo ambiciozno urbanistično načrtovanje (za prihodnjih 
30 let), ki bo imelo za cilj skladen in uravnotežen razvoj celotne občine s 
posluhom za ohranjanje naravnih območij, ekosistemov, kakovosti zraka in 
vode ter posledično boljšo kakovost življenja nas vseh.

Odločitev za sodobno in zeleno Novo Gorico je odločitev za urejeno parkirno
politiko z urejenimi prometnimi povezavami. Zato bomo nemudoma 
pristopili k realizaciji celostne prometne strategije ter sprejetju in realizaciji
parkirne politike.



Dograjevali bomo sistem daljinskega ogrevanja, pomagali pri namestitvi 
toplotnih črpalk v večstanovanjskih objektih, vse s ciljem energetskih 
prihrankov in prispevku k zmanjšanju negativnih vplivov na okolje.

S premišljenim načrtovanjem in urejanjem obstoječih in novih območij, s 
kvalitetnim zelenim oblikovanjem prostorov in zeleno infrastrukturo želimo 
omogočiti prebivalcem, da prostor v vaških jedrih, ob rekah, potokih, v 
mestnih parkih, obstoječih in novih stanovanjskih soseskah, naravno 
znamenitih točkah, ponovno začnejo dojemati kot prostor kvalitetnega 
bivanja, povezovanja, sprostitve in ne nazadnje poslovnih priložnosti.

Dograjevali bomo kanalizacijsko omrežje. Prednost bomo dali aglomeraciji
Osek, Šempas, Ozeljan, Gradišče ter Branik.

Zagotovili bomo več sredstev za obnovo cest. Gradili bomo nove kolesarske 
steze (smer Osek-Rožna Dolina-Nova Gorica). Urejali bomo poplavna 
območja potoka Potok, Liskurja, Prvomasjke ulice in Ščedenje.
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ZA! Odprta vrata evropski prestolnici kulture

Glede na to, da je projekt EPK uvrščen v veljavni Vladni načrt razvojnih 
programov 2022-2025, si bomo prizadevali nadoknaditi zamujeno, 
opolnomočiti akterje, ki so načrtovali in bodo sodelovali pri projektu ter 
jim omogočili pripravo in izvedbo projekta, pri tem pa jim preko Javnega 
Zavoda GO!2025 in drugih občinskih struktur nuditi ustrezno pomoč. 
Prizadevali si bomo, da bo mestu po koncu projekta ostal primeren 
infrastrukturni pečat, predvsem pa, da bo skozi celotno leto dogajanja 
dogajanja vsak občan našel eno ali več kulturnih prireditev, ki bodo po 
njegovi meri in na katere bo ponosen. Pri projektu si bomo prizadevali 
prijateljsko in tvorno sodelovati s partnerskim mestom Gorica. Kulturno 
sodelovanje preko enotnega somestja pa nadgraditi tudi na drugih 
področjih. Z dobrim sodelovanjem z Vlado RS si bomo prizadevali 
pridobiti dodatna sredstva, s kateremi bomo pohitrili investicijske projekte 
(Laščakova vila, Grad Rihemberk…). Uredili bomo območje železniške 
postaje v evropsko medkulturno urbano središče.


