


V SMERI NOVEGA SPLOŠNEGA REGULACIJSKEGA NAČRTA ZA GORICO

GORICA 2.0
Za novo mesto: s soudeležbo, s podporo, s čezmejnostjo

DELO V TEKU
Prenovimo Gorico

Splošen cilj projekta Gorizia 2.0 je ponuditi pristop,
ki bo odgovoren  in zavesten do izvedbe novega 
splošnega regulacijskega načrta za Gorico. To naj bo
sredstvo, ki združuje mestno tkivo in tako podpre rojstvo
skupnega mesta in meščana, ki bo pristno evropski in brez
meja.
Projekt Gorizia 2.0 predlaga široka paleta različnih političnih 
sil od skupin občinskih svetnikov in goriških društev.
Prva pobuda se udejanja v nizu treh srečanj, ki bodo v dvorani
nekdanjega pokrajinskega sveta v Gorici, na Korzu Italia in bodo
zaobjemala nekaj tematik, ki so temeljne važnosti za določitev 
najpomembnejšega instrumenta za načrtovanje mesta oziroma 
PRG (splošnega regulacijskega načrta).
Važno je, da se te tematike obravnavajo preliminarno. Pri vsakem srečanju,
ki bo trajalo približno 2 uri, bosta dva predavatelja, z osebnimi pogledi na 
obravnavano tematiko, nastopala z 20 minutnim posegom, kateremu bodo sledila 
vprašanja, poglabljanja, diskusija...
Srečanje bo uvedel predstavnik pobudnikov, moderatorja pa bosta izmenoma občinska svetnika.

Koledar že programiranih srečanj:

26.06.2019, h. 17.15-19
1_ Vprašanje metode
_ Arh. Paola Cigalotto
_ Arh. Elena Marchigiani
03.07.2019, h. 17.15-19
2_ Smart cities in obvladujoč razvoj
_ Dr. Luca nCadez
_ Arh.Claudia Marcon
10.07.2019, h. 17.15-19
3_ Za novo čezmejno mesto
_ Arh. Alessandra Marin
_ Arh. Aleksandra Torbica

Po poletju ( od septembra do konca leta) bomo razvili drugo smer in sicer informativna srečanja po 
goriških rajonih, kar se je deloma že zgodilo.
Istočasno bomo v tej preliminarni fazi zbirali in predtavili v razpršeni obliki razstavo s prispevki idej teh 
zadnjih let,ki so jih izdelala društva in občani.
Ob zaključku druge smeri bomo organizirali celodnevni soudeleženi  laboratorij po metodi open space 
technology, da se spoznajo vprašanja, ki najbolj zanimajo občane in se skupno izdelajo predlogi.
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 BOLJ UKLJUCUJOCE, TRAJNOSTO, CZMEJNO


