Goriška.si, pobuda Luke Manojlovića, povezuje ljudi, ki želijo s svojim
znanjem, delom in vnemo prispevati k skupnemu dobremu. Čeprav je
gibanje nastalo na pobudo mladih, nam je v nekaj mesecih uspelo
združiti številne zagnane občane in občanke vseh generacij ter skupaj
z njimi pristopiti k oblikovanju vizije in celostnega načrta razvoja
Goriške.
Vključevanje, ustvarjalnost, znanje in debirokratizacija so ključne prvine našega programa.
V upravljanje občine želimo vnesti svežino in preglednost ter jasno začrtati prednostne
naloge. Med prvimi nalogami bo ohranitev Univerze v Novi Gorici in podpora njenemu
razvoju.

PARTICIPATORNI PRORAČUN
SEM, KER HOČEM ODLOČATI O PORABI JAVNIH SREDSTEV.
Upravljanje z občinskimi financami mora biti čim bližje ljudem. Naša občina se razteza od Vrat nad
dolino Idrijce prek urbaniziranega Goriškega polja do doline Branice. Zaradi teh geografskih razlik
imajo posamezne lokalne skupnosti različne potrebe in interese. Ljudje sami najbolje vemo, za katere
projekte želimo, da bi bili izvedeni. V občinskem participatornem proračunu je poraba dela sredstev,
rezerviranih za občinske investicije, predana v odločanje posamezni skupnosti. Znotraj posamezne
skupnosti se na zborih občanov opravi glasovanje o prioritetnih projektih. Sestavi se prioritetno listo
projektov z njihovo ocenjeno vrednostjo. Demokratični odločitvi prebivalcev sledi naloga občinski
upravi, da te projekte uvrsti na seznam za investicije, pripravi vso dokumentacijo in zakonito izvede
postopke javnega naročanja, vse ob nadzoru prebivalcev dotične skupnosti.
S participatornim proračunom decentraliziramo in demokratiziramo porabo javnega denarja v
občini ter na ta način dvigujemo kakovost bivanja v skupnosti, omejujemo možnosti izvedbe
predragih projektov, ki so velikokrat namenjeni samim sebi, ne da bi za to imeli podporo pri
prebivalcih skupnosti, in izrazito zmanjšujemo koruptivna tveganja.

… SEM, KER NA ZNANJU GRADIMO NOVE PRILOŽNOSTI
V pobudi Goriška.si razumemo vzgojo in izobraževanje kot temeljna družbena
procesa, ki lahko spodbudita izgradnjo skupnosti in mladim generacijam
zagotovita bolj zdravo in prijazno prihodnost. Vse izobraževalne institucije naj
več pozornosti namenijo življenjskim znanjem, ki jih potrebujemo za dobre
medsebojne odnose in življenje v skupnosti, za zdravo čustvovanje in skladen

osebnostni razvoj ter duševno zdravje. Goriška.si se zavzema za šolo, ki poskrbi za celostno rast
posameznika, ne le njegovo pripravo za trg dela. Glede na to, da je večji del vzgoje in izobraževanja
zakonodajno določen na ravni države, se je možno na občinski ravni zavzeti za dosledno izvajanje
zakonskih določil ter z dodatno/obšolsko ponudbo vzgojno‐izobraževalnih znanj ponuditi vsebine, ki
jih žal v šolah primanjkuje. Sodelovanje, skupno reševanje nalog in skupinski projekti so ena od poti k
tem ciljem.
Goriško učečo skupnost povezuje z neskončnim svetom znanja in vednosti Univerza v Novi Gorici.
Univerza namreč ne pomeni samo študijskih mest za domače študente, temveč predstavlja zbirališče
mladih talentov iz celega sveta ter prizorišče ustvarjanja in kritične misli.
 E‐hiša – novogoriška hiša poskusov in prvi Festival znanosti: Programi e‐Hiše so namenjeni široki

javnosti, od predšolskega pa vse do tretjega življenjskega obdobja. So način povezovanja praktične
znanosti z učnimi vsebinami v šolah, saj jih razvijajo v skladu z učnimi načrti in v sodelovanju z
izobraževalno‐raziskovalnimi inštitucijami v regiji in zamejstvu. Pod njenim okriljem se izvaja tudi
Festival znanosti, ki javnosti ponuja priložnost, da se od blizu sreča z znanostjo in znanstveniki v
sproščenem okolju. Luka Manojlović je ustvaril e‐Hišo ter bil v prvih letih delovanja njen idejni vodja
in financer. Oba projekta sta nedavno postala del skupnega dobrega in se nadaljujeta v okviru
javnih inštitucij.
 5 za vzgojo – šola za vse, ki vzgajate: Projekt, ki je nastal pod okriljem e‐Centra, katerega eden od
ustanoviteljev je Luka Manojlović, je namenjen staršem, vzgojiteljem, učiteljem, trenerjem ter
vsem, ki so kakorkoli povezni z vzgojo otrok. V prihajajočem letu bomo poleg predavanj vrhunskih
strokovnjakov projekt nadgradili z delavniškim načinom dela ter podprli prostovoljno delo v smeri
lažje integracije otrok priseljencev ter učne pomoči, za tiste učence in dijake, ki se v rigidnem
šolskem sistemu ne znajdejo najbolje.
 Mreža znanja je internetni portal v nastajanju, na katerem bodo vsi zainteresirani lahko ponudili in
koristili brezplačna formalna in neformalna znanja. Namenjen je spodbujanju splošne kulture
vseživljenjskega učenja ter pretoku znanj in povezovanju med različnimi generacijami in ustanovami
tudi v ˝čezmejnem prostoru˝.
 Vzgojni sklad Mestne občine Nova Gorica: V mestnem svetu se bomo zavzeli za vzpostavitev
vzgojnega sklada, ki bi služil pomoči socialno šibkim družinam, ki težko zagotovijo plačilo vrtca ter
podpiral dodatna izobraževanja za učitelje in starše. Novogoriškim pedagoškim uslužbencem je
mogoče z relativno majhnimi sredstvi zagotoviti prostovoljna mesečna supervizijska srečanja, na
katerih bi nadgrajevali razumevanje zahtevnih vzgojnih situacij, se znotraj kolektiva bolje spoznali,
osebnostno rasli in posledično boljše sodelovali pri pedagoškem delu. Iz vzgojnega sklada bi
financirali tudi interdisciplinarno projektno sodelovanje učencev in dijakov različnih osebnih
kompetenc in poklicnih usmeritev.
 Spodbujanje sodelovanja med izobraževalnimi ustanovami in gospodarsko aktivnostjo: Nova
Gorica se lahko pohvali z nekaterimi srednjimi in poklicnimi šolami, ki mlade, pa tudi starejše
opremljajo z znanjem in veščinami za poklic in življenje. Učenci in dijaki teh šol potrebujejo ustrezen
stik s prakso, saj, po sodobnih raziskavah, prav praktično delo in izkušnje mladim pomagajo pri
iskanju in ustvarjanju delovnih mest. Mestna občina lahko odigra povezovalno vlogo med šolami,
podjetji, zadrugami in civilno družbo ter skozi projekte pospeši sodelovanje med temi subjekti.
Revidirati in popraviti je potrebno tudi obstoječe projekte, ki skušajo lokalna podjetja vključiti v
skupne projekte z ustanovami za poklicno usposabljanje in strokovno izobraževanje (npr. VIRS).
 Univerza v Novi Gorici: Univerza v Novi Gorici je ključna pridobitev Goričke v zadnjih desetletjih. V
preteklih letih smo videli uspešno rast Univerze, vrhunske raziskovalne in znanstvene dosežke in
naraščajočo mednarodno prepoznavnost. Z rastjo visokošolskega središča in povezovanjem
študentov z Goriško skupnostjo pridobivamo na mladostni ustvarjalnosti, obštudijskih aktivnostih,
prostovoljstvu itn. Tako Nova Gorica kot Gorica bosta z razvojem visokega šolstva in vrhunskega
znanstvenega raziskovanja rasli v zrelejši urbani center širše čezmejne regije. Razvoj univerze je
dolgoročni projekt, ki zahteva veliko vlaganja, zaupanja ter sodelovanja med različnimi

družbenimi/političnimi akterji in ustanovami. Mestna občina mora zato razvoj univerze uvrstiti med
prednostne naloge županovega mandata, ne da ostane le eno od mnogih področji, ki jih
administrira županov urad. Projekt univerze nikakor ne sme biti strankarski plen ali igra lobijev iz
zakulisja. Zato bo Luka Manojlović in Goriška.si skupaj z vsemi, ki podpirajo projekt univerze dosegel
takojšnjo deblokado projekta gradnje kampusa, ki bo ustrezal konceptu razvoja Univerze. Zavzeli se
bomo za takojšnjo pomoč pri izpolnitvi vseh zahtev, ki so potrebne za pričetek gradnje ter
pregledno in pošteno izvedbo projekta. Univerza v Novi Gorici mora ostati in se razvijati v Novi
Gorici in ne Vipavi (kot trenutno kaže).

… SEM, KER USPEŠNO GOSPODARSTVO NI LE TEKMOVALNO, AMPAK TUDI
SODELOVALNO.
Gospodarstvo je ena osrednjih tem volilnih kampanj. V Goriški regiji so zlasti
ob odpuščanjih in gospodarskih neuspehih pričakovanja ljudi na tem področju
razumljivo visoka. Potreba po novih delovnih mestih bo pomembno določala
vsebine mandata naslednjega občinskega vodstva. Vsaj toliko pomembna bo
skrb za zagotavljanje okolja, kjer bodo zaposlitev dobili mladi, ustvarjalni in zagnani ljudje. Privabili
bomo izobražene in uspešne Goričanke in Goričane, ki so ostali v Ljubljani ali odšli v tujino. V
Goriška.si si ne domišljamo, da lahko sami ponudimo celovit program za gospodarstvo. Naša
prednost je široka mreža (predvsem mlajših) strokovnjakov, uspešnih podjetnikov, delavcev,
obrtnikov, uslužbencev javnih ustanov in drugih zagnanih ljudi, ki doslej še niso imeli priložnosti
prispevati k projektom in viziji mesta. Z njimi lahko sestavimo vizijo in načrt uresničevanja programa.
Združili bomo znanje in izkušnje takih ljudi ter jih povezali s tistimi ustanovami, ki so že doslej delale
na področju gospodarsko‐razvojnih strategij. Ideje za celovit in ustvarjalen pristop k razvoju
gospodarstva na Goriškem se pojavljajo v večini poglavij Goriška.si, saj so ustvarjalna delovna mesta
eden temeljnih pogojev za privlačnost in blaginjo naših krajev.
 Tudi univerza prispeva k gospodarstvu in novim delovnim mestom. Univerza ni samo izolirana

izobraževalna in raziskovalna ustanova, temveč v mestu pušča obsežnejši pečat. Že večje število
študentov, raziskovalcev in učiteljev prispeva k oživitvi nekaterih storitev, kot so restavracije,
trgovina, frizerstvo … Glavna gospodarska pridobitev prisotnosti univerze je predvsem v velikem
koncentriranju znanja, raziskovanja, inovacij in mladih ljudi na enem mestu. Pri tem veliko pridobi
skupnost, pa tudi podjetja in zadruge, katerih podjetniška, družbena ali katera druga aktivnost
temeljijo na znanju in inovacijah. Toda, pri sodelovanju z UNG je potrebno spoštovati načelo
avtonomije univerze in akademsko svobodo univerzitetne skupnosti. Univerza nikakor ne sme
postati instrument v rokah podjetij in gospodarstva. Potrebno je najti uravnotežen odnos,
vzpostaviti platformo sodelovanja na način, ki bo v obojestransko zadovoljstvo. Univerzi je
potrebno zaupati izbiro in uresničevanje lastne strategije razvoja. Pri tem ji mora mestna občina
nuditi vso potrebno podporo, vključno z uvrstitvijo skrbi za razvoj univerze med prednostne naloge
županovega mandata in ne le kot eno od mnogih področji, ki jih administrira županov urad.
Univerza mora uživati ugodne pogoje za razvoj in uresničevanje svojega poslanstva. Mednje sodi
sodelovanje z mestno knjižnico, podpora pri povezovanju z lokalnimi podjetji in javnimi ustanovami,
prometne povezave in podobno.
 Sodobni pristopi k podjetništvu in zadružništvu. Po zgledu svetovnih trendov je potrebno
vzpostaviti oziroma dodatno podpreti skupnostno rabo poslovnih prostorov in s tem povečati
medsebojno sodelovanje podjetnikov (sinergijski učinki), po principu »co‐working« prostora. Prav
tako se bomo zavzemali za razvoj kulture start‐up podjetniških modelov, v smislu finančne podpore
in izobraževanja mladih podjetnikov za delovanje v start‐up modelu. Ker so start‐upi pogosto
prepleteni s sodobnimi tehnologijami, želimo povezati srednješolsko populacijo, študente,
tehnološki park in izzivi Mesta prihodnosti kot platforme za raziskovanje in poslovne priložnosti.

 Še intenzivneje bomo podprli Goriški tehnološki park. Dobro podporno okolje je namreč nujno za

razvoj podjetništva in drugih aktivnosti. S tem bomo zlasti mladim omogočili uresničitev podjetnih
in drugih idej. Vendar podporno okolje ni dovolj. Začeti je potrebno pri šolanju na vseh ravneh, z
motivacijo in vključevanjem osnovnošolcev, srednješolcev in študentov v projektne izzive na
tehničnem, naravoslovnem, pa tudi na področjih kot so sociala in skrb za soljudi. Tako se bodo kalili
mladi ustvarjalni ljudje in že zelo zgodaj soustvarjali skupnostno blaginjo.
 Prepletenost področij in povezava v celoto. Za področje turizma je Goriška.si prejela veliko število
predlogov in idej. Zagotovo bomo pri oblikovanju celostne strategije turizmu posvetili posebno
pozornost. Turizem je hkrati lep primer panoge, ki je tesno povezana z ostalimi programskimi
področji. Kot primer poslovne ideje velja navesti povezavo med turizmom in športom: šport in
športne objekte je treba vpeti v sodelovanje s turistično dejavnostjo (hotelirstvo, gostinstvo itd.).
Starejša generacija zna povedati, da je bila Nova Gorica v preteklosti izredno priljubljena destinacija
različnih športnikov iz različnih držav za opravljanje skupinski priprav. Prepričani smo, da Nova
Gorica v povezavi z okolico ter Gorico ob primerni marketinški akciji lahko zopet postane
priljubljena destinacija športnikov iz različnih držav. Čezmejno sodelovanje lahko za sabo potegne
veliko evropskih sredstev.
 Dobre ideje, ki so že v načrtovanju velja podpreti. Na Goriškem je veliko projektov že v načrtu ali o
njih že poteka razprava. Nekateri med njimi so zelo obetavni, kot na primer iniciativa Severno
Primorskih občin, ki so v letu 2013 podpisale pismo o nameri za ustanovitev biomasnega konzorcija.
Ta bi skrbel za učinkovito, sonaravno in trajnostno rabo lesne biomase v regiji, predelavo in rabo
lesa za industrijske in energetske namene ter spodbudil sinergije med dobavitelji in predelovalci
lesa za uspešnejši nastop na trgih.
 Pridobivanje sredstev za izvedbo programa. S celovito in vizionarsko strategijo, ter dobrimi
vsebinami in idejami za projekte bo lažje tudi pridobivati finančna sredstva. Novo Gorico in Gorico
je treba povezati in iz njiju narediti zgodbo, ki bo privabljala podjetja, zadruge, investitorje in
evropska sredstva. V preteklosti je bilo veliko zamujenih priložnosti za evropska sredstva zaradi
neodločnega in slabo vodenega pristopa k pripravi projektov. Denar je potrebno pridobivati s
čezmejnimi projekti. K projektom bomo povabili Univerzo ter podjetja in zadruge iz obeh strani
meje ter širše regije. Pri porabi proračunskih sredstev se bomo posvetovali z občankami in občani z
uvedbo metode participatornega proračuna.

… SEM, KER JE ČAS ZA KORAK S ČASOM.
Mesto 3.0 je mesto prihodnosti, prežeto s tehnologijo, ki občanom omogoča
hitrejšo medsebojno komunikacijo in interakcijo z javno upravo. Tehnološke
rešitve sodobnega mesta, se delijo na: pametno infrastrukturo in možnost
vključitve posameznika z orodji za interakcijo.
Na infrastrukturnem področju sodobno mesto spremlja in obdeluje podatke v realnem času na vseh
področjih, kot na primer: poraba energije in vode kot prioriteti. Poleg teh dveh ključnih elementov pa
še pametno upravljanje in nadzor odpadkov, klimatskih sprememb itd. S senzorji opremljena urbana
infrastruktura omogoča, da začnemo delati na realnih, s statističnimi podatki podkrepljenih
problemih. Poleg reševanja nastajajočih težav je takšna infrastruktura lahko tudi poligon za
raziskovanje. V ta del bomo povabili tudi Univerzo.
Na področju vključevanja občanov v okviru Mesta prihodnosti smo za poenostavljeno interakcijo med
občani in javnimi institucijami, možnostjo neposrednega poročanja o težavah, internetno
infrastrukturo v celotni občini, urbano internetno infrastrukturo (brezplačni, brezžični dostop na
javnih mestih) in za skupno medobčinsko kartico storitev.

Pri Goriški.si se na področju mesta prihodnosti, zavzemamo za:
 Odprto monitoring platformo: to pomeni nadzor nad infrastrukturo, z izpostavitvijo podatkov, po

načelu odprtih podatkov in s tem možnostjo uporabe teh podatkov v raziskovalne namene.
 Odprte podatke: pri tem gre za spodbujanje raziskovanja na podlagi obstoječih podatkovnih zbirk

javnih institucij (zdravstvo, energetika, …).
 Skupno medobčinsko/čezmejno kartico storitev: gre za možnost uporabe skupnih storitev na

širšem področju, tudi izven mestne občine in celo v sosednji Gorici. S to kartico bi poenostavili
uporabo skupnih storitev (izposoja koles, knjižnica, plačilo parkirnine itd.).
 Portal »aktivni občan«: s portalom in mobilno aplikacijo želimo spodbuditi aktivizem, kjer bo
občanom na voljo možnost poročanja o težavah v okolici v realnem času. Zaledni mehanizmi portala
bodo o težavah samodejno obveščali pristojne službe, prijavitelja pa o reševanju teh.
 Skupno mobilno aplikacijo: skupaj s sosednjimi občinami, tudi z vključitvijo sosednje Gorice, se
bomo zavzemali za razvoj skupne mobilne aplikacije storitev in turistične ponudbe. Tako bo občan
na enem mestu imel vedno pri roki ažurne informacije o dogajanju v mestu (dogodki, odpiralni časi,
zemljevid z lokacijo storitve, ki jo išče).

... SEM, KER ŠPORT IN REKREACIJA BOGATITA ŽIVLJENJE.
Šport in rekreacija postajata zaradi nezdravega načina življenja, časovne in
prostorske stiske, tekme za višjim standardom in čedalje pogostejših stresnih
situacij vse bolj pomembna. Nova Gorica je zaradi lege in ugodne klime
izjemno primerna za izvajanje številnih športnih dejavnosti, ki jih lahko
ponudimo tudi turistom in tujim športnikom.
Odnos do športa in rekreacije je z urejanjem ustrezne infrastrukture in vzpostavljanjem aktivnosti
potrebno privzgojiti otrokom že v rani mladosti, saj bodo le tako odrasli v aktivne in ustvarjalne
posameznike. S spodbudami lokalnim blagovnim znamkam pa lahko občina veliko prispeva k
pripadnosti lokalni športni skupnosti.
Goriška.si se na področju športa zavzema za:
 Aktivne počitnice: Počitniško varstvo otrok mnogim staršem prestavlja težavo. Aktivne počitnice za

otroke, ki jih mnoge občine že izvajajo, so ena od mogočih rešitev, ki preko povezovanja javnih
institucij (Športni zavod in Mladinski center) z različnimi ponudniki športnih storitev oblikujejo
športne aktivnosti, ki otrokom privzgojijo pozitiven odnos do gibanja, lokalni skupnosti pa z zgledom
in dejanji sporočajo, da sta šport in rekreacija izredno pomembni komponenti našega vsakdana.
Javni zavodi so pri kvalitetnem programu lahko deležni posebnih projektnih sredstev, prevzamejo
vlogo povezovanja, marketinga, logistike in animacije, istočasno pa so posamezni ponudniki
športnih dejavnosti usmerjeni izključno na izvajanje specifične športne panoge.
 Športni objekti in površine: Vsem otrokom bi bilo smiselno omogočiti možnost ukvarjanja s
športom na varnih objektih. Razmisliti bi bilo potrebno tudi o smiselnosti prekritja letnega bazena ,
da bi slednji postal uporaben tudi v obdobju od septembra do junija. Istočasno bi bilo dobro
razmisliti o neizkoriščenosti samega prostora na bazenu (predvsem v zgornji etaži) in si zamisliti
nove ponudbe, ki bi predstavljale dodano vrednost obstoječim. Vsak dan bolj pomembna športna
površina postaja tudi mestni gozd Panovec, vendar je potrebno problematiko Panovca reševati
celovito in načrtno.
 Športni turizem: šport in športne objekte je smiselno vpeti v sodelovanje z ostalimi gospodarskimi
panogami (hotelirstvo, gostinstvo itd.). Starejša generacija se spominja, da je bila Nova Gorica v
preteklosti izredno priljubljena destinacija različnih športnikov iz različnih držav, saj so tu opravljali

skupinske priprave. Nova Gorica lahko v povezavi z okolico ter sosednjo Gorico ob primerni
marketinški akciji spet postane priljubljena destinacija športnikov iz različnih držav. Prek
čezmejnega sodelovanja pa si je mogoče zagotoviti veliko evropskih sredstev.
Za športni turizem je pomembno tudi dokončanje kolesarske trase Nova Gorica‐Plave in celovita
ureditev kolesarskih in pešpoti na Trnovsko‐Banjški planoti, kot so ustrezne markacije, postavitev
informacijskih tabel, priprava zemljevidov, tiskovin in interaktivne spletne predstavitve. Poleg tega
bi bil nujen večji interes občine za rešitev vprašanja smučišča na Lokvah in potencialnih prog za tek
na smučeh, kjer bi se lahko razvijal smučarski turizem.
 Pripadnost lokalnim športnim znamkam: Sistematično privzgajanje pripadnosti otrok in ostale

populacije do športnih znamk v Novi Gorici bi lahko razvijali z različnimi dogodki. Čeprav občina in
občinski funkcionarji pripadnosti ne morejo umetno ustvarjati, jo lahko spodbujajo oz. postanejo
njeni pobudniki. Poleg tega bi morali poskrbeti za pravično distribucijo finančnih sredstev lokalnim
športnim organizacijam in športnikom s strani javnega sektorja ter za prijazno in cenovno bolj
dostopno javno promocijo športnih prireditev. Pripadnost bi morale spodbujati tudi športne
blagovne znamke same, ena od možnosti bi bila organizacija športnih srečanj v različnih panogah v
sodelovanju s krajevnimi skupnostmi MONG. Prireditev bi se odvijala enkrat letno in vsaka krajevna
skupnost bi bila enkrat gostitelj. Tako bi poleg pripadnosti športu utrjevali tudi pripadnost
skupnosti.

... SEM, KER JE KULTURA TEMELJNI GRADNIK IDENTITETE MESTA.
Kulturo bi morali graditi predvsem na kvalitetnih lokalnih ustvarjalcih, ki so
vpeti v lokalno družbeno dogajanje in s svojim delom opozarjajo na
problematike skupnosti, ji postavljajo ogledalo in dajejo možnost refleksije.
Živa in raznolika kulturna scena je tista, ki oblikuje poseben občutek skupnosti.
Ta nastane ob interakciji ljudi, ki delujejo na področju kulture, njihovih
projektov in stvaritev, ter publiko. Lokalna kulturna scena je izredno pomembna za razvoj območja in
posameznikov znotraj njega in v povezavi s turizmom tudi nezanemarljivo vpliva na gospodarski
razcvet.
Našo lokalno skupnost pri kulturnem razcvetu zavira predvsem zastarelo dojemanje kulturne sfere in
to, da ne obstaja sodoben, domišljen in kvaliteten lokalni program za kulturo z jasno usmeritvijo.
Škodljivo je tudi apriorno ločevanje na ljubiteljsko in profesionalno/uradno kulturo.
Goriška.si se zaveda, da je kultura javna dobrina, ki jo je treba braniti, promovirati ter
ustvariti pogoje za njen kakovosten in kontinuiran razvoj.
Zato se zavzemamo za:
 Nov celovit lokalni program za kulturo, ki bi nastal v sodelovanju z občinskimi kulturnimi

institucijami ter samostojnimi domačimi ustvarjalci, kulturnimi delavci in društvi, ki delujejo na tem
območju. Ta naj bi temeljil tako na kratkoročni kot tudi na dolgoročni viziji za kulturni razvoj mesta
in bi poskrbel za uravnoteženo razdelitev sredstev, namenjenih kulturni dejavnosti, ter za
povezovanje ljubiteljske, polprofesionalne in uradne/profesionalne kulture. Program naj bi se
zavzemal za povezovanje vseh členov kulturne ponudbe in produkcije na območju MONG.
 Podporo lokalnim ustvarjalcem in društvom, ki delujejo na področju kulture, saj mora identiteta
mesta, ki se iz kulture rojeva, izhajati predvsem iz ljudi, ki živijo in delujejo na našem območju. Tem

je treba omogočiti prostor in sredstva za dolgoročno, redno in kvalitetno kulturno produkcijo in
soustvarjanje lokalne kulturne scene.
 Združitev vseh dosedanjih naporov v enoten kakovosten poletni kulturni festival. Festival, ki bi ga
ustvarilo povezovanje lokalnih in čezmejnih kulturnih ustanov, samostojnih lokalnih kulturnih
ustvarjalcev (tako slovenskih kot italijanskih), kulturnih društev in bi se odvijal na številnih
dogajališčih v obeh obmejnih mestih.

... SEM, KER JE UREJEN PROSTOR KAKOVOST BIVANJA.
Eda Center je priča, da mesto ne potrebuje novih betonskih zgradb, ki so brez
duše in vsebine. Temeljna usmeritev Goriške.si na področju infrastrukture je
zato posvečanje pozornosti prav vsebini in dodani vrednosti za tiste prvine, ki
v goriškem prostoru že obstajajo, a so skozi čas izgubile svojo identiteto.
Z ureditvijo lastništva, upravljanja in oblikovanja že obstoječih zelenih površin ter ostale mestne
infrastrukture ter s krepitvijo centrov na podeželju, lahko postane skupnost povezana in aktivna ter
se zaveda potencialov prostora, ki jih lahko s pridom izkorišča.
Zato se Goriška.si zavzema za:
 Izkoriščen potencial Panovca: Panovec je edinstven primer med mestnimi gozdovi v Sloveniji z

vidika zanimivega zgodovinskega razvoja, upravljanja gozda, izjemne vrstne pestrosti rastlinskega in
živalskega sveta ter raznolike rabe prostora, zato zasluži večjo pozornost. Urejeno financiranje in
upravljanje, ki bi spodbujalo ustrezno gospodarjenje z gozdom ter razvijalo socialne in okoljske
vloge gozda, je osnova za kasnejšo vzpostavitev rekreacijskih in sprostitvenih površin ter njihovo
dolgoročno načrtovanje.
 Obuditev parka Rafut: Laščakova vila je edina zgradba v Sloveniji, zgrajena v neoislamskem slogu
ter obdana z botaničnim parkom številnih eksotičnih rastlinskih vrst. Ureditev lastništva je
predpogoj za vzpostavitev učnih poti v urejenem parku, ki jih v svoji diplomski nalogi predlaga
občanka Mojca Stubelj Ars. Predlagane rešitve ponujajo možnost popolnega izkoriščenja potenciala,
ki ga ta edinstven prostor nudi tako v vzgojno‐izobraževalne kakor tudi turistične namene, saj na ta
način lahko postane prostor druženja vseh generacij.
 Spodbuda uporabe koles: Nova Gorica je zaradi geografske lege in reliefa idealna za uporabo koles.
Z vzpostavitvijo kolesarske infrastrukture med tremi občinami, tudi čezmejno, sistemom izposoje
koles ter s pomočjo kolesarskih vodnikov, namenjenih turistom, lahko Nova Gorica postane
prepoznavna kot mesto kolesarjev.
 Urbani vrtovi: Edvard Ravnikar, idejni oče Nove Gorice, je mesto zasnoval kot zračno, vrtno mesto.
Obsežne zelene površine in ugodna klima poleg samooskrbe lokalnega prebivalstva nudijo možnosti
vzpostavitve sistema urbanih vrtov med bloki, s katerimi bi upravljali in jih urejali prebivalci sami.
Hkrati bi ti prostori ponujali možnost za medgeneracijsko druženje ter ustvarjanje pristnih
medčloveških odnosov v mestu.
 Centri podeželskih skupnosti: Novogoriška občina se po površini uvršča med največje v Sloveniji.
Čeprav so podeželske skupnosti v primerjavi s tisto v mestu mnogo bolj povezane, mora občina
pokazati interes za vlaganje v kulturne, športne in druge dejavnosti, ki krepijo skupnostni duh ljudi
iz podeželja. Urejeni in ustrezno opremljeni centri so na tej poti prvi korak.

… KER JE STISKA POSAMEZNIKA STISKA SKUPNOSTI.
Majhen napor skupnosti in posameznikov pomeni lahko veliko za ljudi v stiski.
Priseljenci se dnevno srečujejo z izzivi pri vsakdanjih opravilih, uradnih
postopkih, izpolnjevanju obrazcev in podobno. Še posebej so ranljivi otroci, ki
obiskujejo šole in se socializirajo v okolju, kjer prevladuje drugačen jezik od
jezika njihovih staršev. Z inštrukcijami in pomočjo pri učenju ter s prilagojenim
tečajem slovenskega jezika lahko veliko pripomoremo k vključevanju otrok
priseljencev v skupnost. Pomoč njihovim staršem pri uradnih postopkih in situacijah, kjer lahko zaradi
nepoznavanja jezika in institucionalnega okolja prihaja do težav, lahko ključno prispeva k
prijetnejšemu sobivanju in reševanju stisk priseljencev.
Nova Gorica je mesto, ki ima 6215 ljudi starejših od 65 let, kar je 19,56 % občanov. Pojavljata se
problem osamljenosti in tihe revščine, ki je skupnost ne vidi in ne prepozna. Ker je dostopnost
storitev na področju varstva starejših uporabnikov čedalje manjša, se Goriška.si problema loteva
izvirno in v sodelovanju z relevantnimi ustanovami.
Goriška.si se na področju sociale zavzema za:
 Uglasitev ustanov, ki delujejo na področju sociale: Vse ustanove, ki delujejo na področju sociale

morajo biti med seboj povezane in vzpostaviti sistem skupnega delovanja za boljši pristop k
problematiki obrobnih in socialno ogroženih skupin, zlasti njihovih otrok. Center za socialno delo
mora še tesneje in bolj sistematično sodelovati z mladinskim centrom, zvezo prijateljev mladine in
dobrodelnimi organizacijami.
 Vključevanje otrok priseljencev: Znanje je to ena od poti do boljšega življenja. Otroci priseljeniških
skupnosti se pogosto srečujejo z izzivi pri učenju in integraciji v izobraževalni proces. Potrebna je
pomoč pri učenju jezika in pri vključevanju v učenje posameznih vsebin šolskega kurikula. V okviru
institucij Mestne občine je potrebno izboljšati organizacijo učenja slovenskega jezika za otroke
priseljencev in njihovih staršev. Prav tako je potrebno organizirati skupine študentov in podpreti
prostovoljce, ki bi prevzeli tutorstvo pri učenju in vključevanju v skupnost.
 Podpora organiziranim manjšinskim skupnostim: Na Goriškem živi veliko priseljeniških skupnosti,
ki so pomagale graditi mesto in že vrsto let sooblikujejo našo skupnost. Goriška.si vidi potrebo po
dodatnem naporu za njihovo integracijo, vendar je potrebno omogočiti tudi ohranjanje njihovih
običajev, jezika in kulture. Najštevilčnejše so skupnosti iz nekdanje Jugoslavije, ki po svojih močeh
skušajo organizirati srečanja svojih članov ob verskih, kulturnih in drugih praznikih. Makedonska
skupnost je v tem pogledu zelo dobro organizirana, saj njihovo združenje Ohridski biser uspešno
deluje zlasti na folklornem pa tudi drugih področjih. Med seboj si pomagajo in družijo in s tem so
ahko zgled. Ostale skupnosti, ki smo jih obiskali si namreč želijo več druženja ob predavanjih v
svojem jeziku in mini knjižnice z deli avtorjev iz njihovih dežel. Mestna občina mora pri teh
prizadevanjih sodelovati in iskati rešitev. Za začetek so potrebni prostori za kulturne vsebine
nekaterih organiziranih manjšinskih skupnosti ter vključevati njihovo kulturno produkcijo (npr.
folklorni ples) v ustrezne prireditve. Goriška skupnost mora spoznavati kulturo in običaje svojih pod
skupnosti.
 Pomoč pri uradnih postopkih: Majhen napor za Mestno občino je lahko veliko olajšanje za občanke
in občane. Mestna občina mora v okviru svojih ustanov organizirati pisarno za pomoč priseljencem
in drugim občankam in občanom pri izpolnjevanju obrazcev in pri drugih uradnih postopkih. To je
potrebno zlasti v situacijah, kjer lahko zaradi nepoznavanja jezika in institucionalnega okolja prihaja
do težav.
 Skupnostni dnevni center za starostnike: Med starostniki je vse več takih, ki nimajo ustrezne
domače oskrbe in se zaradi nizkega socialno ekonomskega statusa težko odločijo za koriščenje
storitev na področju varstva starejših. Njihovi svojci so v današnjem hitrem tempu preobremenjeni,
zato jim pri tem težko pomagajo. V Goriški.si se zavzemamo za vzpostavitev dnevnega centra za

starejše občane, kjer bo oskrba starejših cenovno dostopna in bo poleg izobraževalnih in drugih
storitev predstavljala tudi prijeten prostor za preživljanje prostega časa. Projekt je namenjen tako
vaškim skupnostim, kot blokovskim naseljem v mestu.
 Projekt Hiša dobrote: Zavod za socialno varstvene, zdravstvene in ustvarjalne dejavnosti na
območju Goriške regije bo opravljal različne dejavnosti: od zdravstvenih (pro bono zdravstvena
oskrba, patronažna služba, referenčna ambulanta) do socialnih dejavnosti (oskrba socialno
šibkejših, psihoterapevtske antistresne delavnice, rekreacijske dejavnosti in varstvo otrok, pomoč
pri učenju, knjižnica …). Hiša dobrote bo povezovala ljudi, ustanove in podjetja, poleg tega pa se
bodo odprla tudi nova delovna mesta.
 Čezmejna skupnost: Projekte, kot so Hiša dobrote in skupnostni dnevni center za starejše, želimo
razširiti tudi v sosednjo Gorico in tako povezati obe mesti.

LUKA MANOJLOVIĆ, 33 let, inženir
informatike, podjetnik, Nova Gorica

Nova Gorica je moje mesto. V njej sem se
šolal, izobraževal in odrasel v odgovornega in
solidarnega
človeka.
Kljub
številnim
ponudbam za delo v tujini ji ostajam zvest, ker
verjamem vanjo in v ljudi, ki tu živimo.
Skozi svoje aktivistične projekte in poslovno
sodelovanje sem spoznal veliko aktivnih
prebivalcev Nove Gorice in okolice, ki jim za
Goriško ni vseeno. Z njihovo vzpodbudo in
nesebičnim prispevkom nam je v zadnjih
mesecih uspelo ustvariti gibanje Goriška.si. Pobuda temelji na povezani skupnosti, za katero
verjamem, da je ključ do svetlejše skupne prihodnosti.
Ker želim aktivno in odgovorno soustvarjati okolje, v katerem živim, sem se odločil za vstop v
politično polje ter kandidirati na županskih volitvah 2014 kot kandidat neodvisnega gibanja
Goriška.si.

Beseda o moji preteklosti:
Moja poklicna pot je tesno povezana z informacijskimi tehnologijami (IT), v katere sem vpet že 15 let,
zajema pa vzpostavljanje in vzdrževanje večjih informacijskih sistemov ter omrežij, ki jih potrebujejo
sodobna podjetja in organizacije za svoje nemoteno delovanje. Zlasti v zadnjih letih je moja velika
strast tudi podajanje znanja na IT konferencah doma in širom Evrope. Od leta 2008 nosim naziv MVP
(most valuable professional), ki ga podjetje Microsoft podeljuje izbranim strokovnjakom iz celega
Sveta na podlagi njihove visoke usposobljenosti za reševanje kompleksnih problemov in strokovnega
prispevka na določenem področju.
Kot mlad podjetnik veliko sredstev namenim skupnosti, ker verjamem, da mora gospodarstvo del
sredstev vračati v lokalno okolje. Kljub tehnični izobrazbi skozi najrazličnejše projekte (5 za vzgojo,
TedX Nova Gorica, e‐Center, novogoriški center znanja, Poletna scena na paletah 2013 …) ohranjam
stik z ostalimi družbenimi skupinami iz področja izobraževanja, kulture in umetnosti, saj me je vedno
zanimalo tako naravoslovje kot tudi družboslovje. Iz dijaških in študentskih časov, ko sem bil
družbeno aktiven v Klubu goriških študentov in kulturnem centru Mostovna, sta vzniknila dolgoročna
družbeno‐aktivistična projekta: Wlan Nova Gorica in didaktični center e‐Hiša, novogoriška hiša
poskusov. Leta 2013 sem vzpostavil portal Tehnična kultura Goriške, v letošnjem letu pa portal
Aktivni občan. Za naštete projekte, ki so nastali v zadnjem desetletju, skrbim tako idejno kot tudi
izvedbeno.
Čeprav imam svoje delo rad in ga opravljam s strastjo ter da številne ostale aktivnosti zapolnjujejo
moj delovnik in prosti čas, sem po srcu tabornik in zelo rad sedem za klavir.
IZOBRAŽEVANJE IN KVALIFIKACIJE
1995‐2001 Tehniški šolski center Nova Gorica – Tehniška gimnazija
Srednješolska izobrazba: gimnazijski maturant z opravljeno maturo v šolskem letu 2000/2001.
2004‐2006 Študij informatike – Tehniški šolski center Nova Gorica
Diplomiral septembra 2006 kot prvi diplomant s tematiko NTP protokol
2008‐
študij multimedijskih komunikacij – Univerza v Ljubljani – Fakulteta za Elektrotehniko
2008
pridobljen naziv Microsoft MVP za področje informacijske varnosti
2009‐2011 pridobljen naziv Microsoft MVP za področje upravljanja informacijskih tehnologij
2012‐2014 pridobljen naziv Microsoft MVP za področje upravljanja malih in srednje velikih podjetij
DELOVNE IZKUŠNJE (profesionalna raven):
1997‐2001 študentsko delo na področju informacijskih tehnologij v podjetju HIT d.d. ter Intra lighting d.o.o.
1999
začetek samostojne poti v področju informacijskih tehnologij – prve samostojne vzpostavitve ITK
sistemov v podjetjih Gonzaga d.o.o. ter Markacija d.o.o.
2001
prehod iz študentskega dela na delo za podjetje MA‐NO d.o.o. – družinsko podjetje.
2004
predavanje na Microsoftovi NT Konferenci v Portorožu – prvo predavanje pred tehnično publiko
2004‐2009 serija predavanj s področja informacijske varnosti na konferencah podjetja Palsit d.o.o. ter podjetja
Microsoft d.o.o.
2009
samostojna predavanja in izobraževanja za Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije.
2009‐
delo v ITK sistemih za vidnejša novogoriška podjetja:
‐ Zdravstveni dom Nova Gorica
‐ Kabelska televizija Nova Gorica – projekt Wi‐NG (brezžični internet)
‐ Komunala Nova Gorica d.d.
‐ Gonzaga d.o.o.
‐ Spit d.o.o.
‐ Viva d.o.o.
‐ Mako d.o.o.
‐ Markacija d.o.o.
‐ Dom upokojencev Nova Gorica

‐ Thalea d.o.o.
‐ I‐svet d.o.o.
‐ Valmar‐global d.o.o.
‐ Arti d.o.o.
‐ Palsit d.o.o. (izvajanje predavanj)
‐ Microsoft d.o.o. (izvajanje
predavanj)

DELOVNE IZKUŠNJE (prostovoljno delovanje):
1996‐2000 aktivno delo v sklopu Goriške dijaške sekcije Kluba goriških študentov
‐ uredništvo dijaškega glasila Divjak
‐ izvedba dogodkov – kulturnih in zabavnih prireditev
‐ pomoč pri organizaciji večdnevnih dogodkov Gimnazijada oziroma Di‐Verzija
2000‐2007 aktivno delo v Klubu goriških študentov
‐ izvedba kulturnih in zabavnih prireditev
‐ organizacija dogodkov in festivalov Mesto mladih, Poletna scena, Zimska scena oziroma program
v klubu Cyberia
‐ Član upravnega odbora v funkciji podpredsednika Kluba 2005‐2007.
2001‐2012 aktivno taborništvo, med leti 2009‐2011 starešina Rodu soških mejašev (predsednik društva)
2004‐2009 vodja Multimedijskega centra Mostovna
2004‐
uvajanje brezplačnega brezžičnega omrežja v Novi Gorici ‐ poimenovanega wlan.novagorica.eu – v
letošnjem letu praznuje 10 obletnico delovanja in 100 delujočih točk.
2005
vzpostavitev strežniške infrastrukture v sklopu Multimedijskega centra Mostovna za potrebe
spletnih gostovanj neprofitnih organizacij in društev.
2006
izvedba projekta reciklaže starih računalnikov za potrebe neprofitnih organizacij
2008
idejna zasnova in izvedba projekta e‐Hiša – novogoriška hiša poskusov
2011
projekt avto.e‐hisa.si – preko interneta vodljiv avtomobil
2013
idejna zasnova in izvedba projekta e‐Center – novogoriški center znanja, kot platforme za
izobraževanja in delavnice
DODATNA ZNANJA IN IZKUŠNJE
‐ dokončana nižja glasbena šola (Glasbena šola Nova Gorica) – inštrument: Klavir
‐ pisanje glasbe za potrebe Amaterskega mladinskega odra – SNG Nova Gorica (za otroške in mladinske predstave)

