
 

 

 
LETNI PROGRAM SOFINANCIRANJA PROGRAMOV IN RAZVOJNIH PROJEKTOV 

NA PODROČJU TERCIARNEGA IZOBRAŽEVANJA  
V MESTNI OBČINI NOVA GORICA ZA LETO 2021 

 
 

1.  
 
Mestna občina Nova Gorica z Letnim programom sofinanciranja programov in razvojnih 
projektov na področju terciarnega izobraževanja v Mestni občini Nova Gorica za leto 
2021 (v nadaljnjem besedilu: Letni program) določa, katere vsebine iz 2. člena Odloka o 
sofinanciranju programov in razvojnih projektov na področju terciarnega izobraževanja v 
Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 69/21, v nadaljnjem besedilu: odlok) se 
bodo v letu 2021 sofinancirale iz proračuna Mestne občine Nova Gorica.  
 
Skladno z določbami odloka se lahko sofinancirajo: 

- programi terciarnega izobraževanja s področij tehnike in naravoslovja, zdravstva 
in oskrbe starejših ter turizma, kulturne dediščine in narave, 

- razvojni projekti, ki izkazujejo delovanje na področju tehnike in naravoslovja, 
zdravstva in oskrbe starejših ter turizma, kulturne dediščine in narave. 

 
2.  

 
Mestna občina Nova Gorica z odlokom in Letnim programom omogoča in soustvarja 
pogoje za razvoj dodiplomskega in podiplomskega študija, ki je v interesu mestne občine 
in se sofinancira iz javnih sredstev. 
 

3.  
 
Programi in razvojni projekti na področju terciarnega izobraževanja se sofinancirajo na 
podlagi in v skladu z odlokom. 
 
Mestna občina Nova Gorica bo sofinancirala le upravičene stroške, ki jih določa odlok.  

 
4.  

 
 
Pod pojmom terciarno izobraževanje se šteje dodiplomski in podiplomski študij. 
Izobraževalne ustanove na Goriškem izvajajo oba tipa programov. 
 
V regiji je tradicionalno dobro razvito izobraževanje, še posebej na nekaterih ključnih 
področjih, kot so naravoslovje in tehnika ter zdravstvo. Terciarno izobraževanje je treba 
izostriti tam, kjer je že moč zaznati primerjalne prednosti in sicer tako, da se razvija v 
skladu z razvojnimi prioritetami regije. 
 
Odlok predvideva tudi možnost sofinanciranja razvojnih projektov, ki izkazujejo delovanje 
na področju tehnike in naravoslovja, zdravstva in oskrbe starejših ter turizma, kulturne 
dediščine in narave. Kot razvojni projekti so mišljene aktivnosti na področju aplikativnih 
raziskav, inovacij, naprednih tehnologij s področja digitalizacije, informacijsko 
komunikacijske tehnologije in drugih sodobnih tehnologij in z njimi povezanih 
izobraževalnih dejavnosti, skupnih projektov med izobraževalnimi ustanovami in podjetji 
ter drugimi ustanovami, ki povezujejo terciarno izobraževanje z inovacijami, 
raziskovanjem z lokalnimi gospodarskimi in drugimi organizacijami s ciljem spodbujanja 



 

napredka obstoječih in novih podjetij na osnovi znanja in novih tehnologij. 
Razvojni projekti morajo izkazovati razvoj dodiplomskega in podiplomskega študija. 
 
Mestna občina Nova Gorica ima sprejet Programski dokument na področju terciarnega 
izobraževanja na Goriškem, ki poleg podpore že delujočim programom na področju 
terciarnega izobraževanja spodbuja prav projektno sodelovanje ustanov, povezovanje z 
gospodarskimi subjekti in drugimi organizacijami, iskanje učinkovitih in inovativnih rešitev. 
V lokalnem okolju se zaznava vedno več sodelovanja med terciarnimi ustanovami in 
gospodarstvom ter ostalimi organizacijami, zato je v letu 2021 iz občinskih sredstev 
smiselno sofinancirati razvojne projekte. 
 
 

5.  

 
Iz proračuna Mestne občine Nova Gorica se za proračunsko leto 2021 zagotovijo 
sredstva za sofinanciranje razvojnih projektov, ki izkazujejo delovanje na področju 
tehnike in naravoslovja, zdravstva in oskrbe starejših ter turizma, kulturne dediščine in 
narave. Višina razpisanih sredstev na Javnem razpisu za sofinanciranje programov in 
razvojnih projektov v Mestni občini Nova Gorica za leto 2021 znaša 20.000,00 EUR.  

 
6.  

 
Mestna občina vrši nadzor nad porabo javnih sredstev, pridobljenih v okviru zgoraj 
navedenega javnega razpisa ter vsebino izvedenih programov in razvojnih projektov. 

 
7.  

 
Na osnovi sprejetega Letnega programa, odloka ter sprejetega proračuna Mestne občine 
Nova Gorica za leto 2021 bo objavljen Javni razpis za sofinanciranje razvojnih projektov 
na področju terciarnega izobraževanja v Mestni občini Nova Gorica za leto 2021.  
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