
 

 

 
 

Strateško urbanistično načrtovanje čezmejnega prostora 

Gorice, Nove Gorice in Šempetra-Vrtojbe 

      Občina Gorica, Mestna občina Nova Gorica in Občina Šempeter-Vrtojba so 

z ustanovitvijo Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje EZTS GO v 

skupno vizijo načrtovanja povezale tri mesta. Gre za nov model – ki lahko 

postane edinstven primer v Evropi – celotnega upravljanja čezmejnega 

somestja, ki ga lahko zaradi njegove posebne strukturiranosti obravnavamo kot 

unikum. 

   EZTS GO je izziv sprejel in v zadnjem letu izvedel pomembno in dosledno 

prostorsko analizo, ki je potekala v smeri od spodaj navzgor. S svojimi Odbori 

je EZTS GO prisluhnil stvarnosti treh mest in skušal začrtati pot, ki bi sledila 

potrebam in posebnostim tega prostora. 

   Urbanistično tkivo teh treh mest, ki je verjetno zaradi nekdanje meje utrpelo 

največjo škodo, se danes sooča tudi z "navzkrižnimi" težavami, saj se 

urbanistično načrtovanje prepleta s področji prevoza, logistike, storitev in 

energetike.  

  S strateškega vidika smo torej smatrali za pomembno, da Odbor za 

urbanizem svoje delo osredotoči na opredelitev modela vodenja treh občin 

EZTS GO. Glavni namen tega dela je sprožiti diskusijo za oblikovanje 

“Strateškega načrta”, ki bo postal cilj, h kateremu naj stremijo različni prostorski 

načrti, saj bo v njem zajeta celostna vizija za prihodnji razvoj skupnega 

somestja. 

   Posvet "Meja brez meja" nam ponuja edinstveno priložnost, da ovrednotimo 

delo, ki ga je opravil Odbor za urbanizem s podporo Fakultete za arhitekturo v 

Trstu in v sodelovanju z Italijanskim združenjem podjetij, poklicnih dejavnosti in 

dela (ConfCommercio) iz Gorice ter si na tej osnovi postavimo nove in 

pomembne izzive za dolgoročni razvoj našega prostora. EZTS Gorice, Nove 

Gorice in Šempetra-Vrtojbe, ki je edini tovrstni primer v Italiji in med redkimi v 

Evropi, je lahko odličen čezmejni laboratorij, kjer se orodja, ki jih Evropska unija 

pripravlja za naslednje programsko obdobje 2014–2020, lahko uporabijo v 

praksi. 

 

    Direktorica EZTS GO 

    Sandra Sodini 



  9.45 – 10.00 Registracija udeležencev 

10.00 – 10.15 Uvodni pozdrav županov občin Gorica, Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba 

10.15 – 10.20 Livio Semolič, koordinator Odbora za urbanizem EZTS GO 

10.20 – 10.30 Massimo Rocco, predsednik Reda arhitektov – Pokrajinski sedež v Gorici 

10.30 – 10.45 Gianluca Madriz, predsednik Gospodarske zbornice iz Gorice   

10.45 – 11.00 Angelo Patrizio, ConfCommercio: Gorica, Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba, 

analiza odnosov med mesti in gospodarskimi dejavnostmi 

11.00 – 11.20 Giovanni Fraziano, Rektorjev pooblaščenec Univerze v Trstu: 3X3X1: 

lokalizirane utopije 

11.20 – 11.30 Aleksandra Torbica, načelnica oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo 

Mestne občine Nova Gorica 

11.30 – 11.40 Blanka Šuler, Občina Šempeter-Vrtojba 

11.40 – 12.10 Eddi Dalla Betta, Predsednik italijanskega Državnega urbanističnega inštituta 

(INU FVG) "Kakšen načrt za obmejno mesto Gorica-Nova Gorica-

Šempeter Vrtojba? 

12.10 – 12.20 Peter Gabrijelčič,Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo  

12.20  Odprtje razstave v prostorih Fundacije Carigo. Predstavitev dela Fakultete za 

arhitekturo v Trstu. Razstava in maketa “3X3X1: lokalizirane utopije”  

Moderator: Sandra Sodini, direktorica EZTS GO 

Program: 

Uporabo dvorane Della Torre je omogočila Fundacija  Goriške hranilnice. 

 
Predvideno bo simultano tolmačenje iz slovenščine v italijanščino in obratno. 

Prosimo vas, da udeležbo potrdite do ponedeljka, 7. julija 2014, na naslov: info@euro-go.eu  

 

Sreda, 9. julij 2014, ob 10. uri 

Dvorana Della Torre, Fundacija Carigo 

Ulica Carducci 2, Gorica (I) 


