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Na podlagi 2. člena Odloka o sofinanciranju programov in razvojnih projektov na področju 
terciarnega izobraževanja v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 69/21) in 19. člena 
Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet 
Mestne občine Nova Gorica na seji dne ___________ sprejel naslednji 
 
 
 

S K L E P 

 
 

 
1. 
 
 

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica sprejme Letni program sofinanciranja programov 
in razvojnih projektov na področju terciarnega izobraževanja v Mestni občini Nova Gorica 
za leto 2022, št. 603-0028/2021-1 z dne 2. 11. 2021, ki je priloga tega sklepa. 
 
 

2. 
 
 

Letni program sofinanciranja programov in razvojnih projektov na področju terciarnega 
izobraževanja v Mestni občini Nova Gorica za leto 2022 se objavi na spletni strani Mestne 
občine Nova Gorica. 
 
 

3. 
 
Ta sklep velja takoj. 
 
 
 
Številka: 603-0028/2021- 
Nova Gorica,                                            
                                                     dr. Klemen Miklavič  

ŽUPAN  
   



 

Številka: 603-0028/2021-2 
Nova Gorica, 2. novembra 2021 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 

 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica je sprejel Odlok 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) z namenom podpiranja razvoja 
dodiplomskega in podiplomskega študija v mestni občini. Odlok med drugim določa, da 
se razpoložljiva sredstva za ta namen določijo z Letnim programom sofinanciranja 
programov in razvojnih projektov na področju terciarnega izobraževanja v Mestni občini 
Nova Gorica (v nadaljnjem besedilu: Letni program), ki ga vsako leto za naslednje leto 
sprejme Mestni svet Mestne občine Nova Gorica. Predlog Letnega programa se predloži 
v obravnavo Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica najkasneje na seji Mestnega 
sveta, na kateri se v drugi obravnavi obravnava odlok o proračunu. V primeru, da ima 
mestna občina sprejet dvoletni proračun, se predlog Letnega programa za naslednje leto 
predloži v obravnavo Mestnemu svetu najkasneje do konca meseca novembra. Mestni 
svet lahko določi, da se v posameznem letu sofinancirajo programi terciarnega 
izobraževanja in/ali razvojni projekti. 
 
Z Letnim programom se določi, kateri vsebine iz odloka se bodo sofinancirale iz občinskih 
sredstev. 
 
Sofinancirajo se lahko programi terciarnega izobraževanja s področij tehnike in 
naravoslovja, zdravstva in oskrbe starejših ter turizma, kulturne dediščine in narave in/ali 
razvojni projekti, ki izkazujejo delovanje na področju tehnike in naravoslovja, zdravstva in 
oskrbe starejših ter turizma, kulturne dediščine in narave. 
 
Sprejet Letni program predstavlja osnovo za pripravo javnega razpisa v skladu z 
odlokom, ni pa sestavni del razpisne dokumentacije. 
 
Ker v lokalnem okolju opažamo vedno več sodelovanja med terciarnimi ustanovami in 
gospodarstvom ter ostalimi organizacijami, predlagamo, da se v letu 2022 sofinancirajo 
razvojni projekti.   
 
Določilo o objavi temelji na drugem odstavku 90. člena Statuta Mestne občine Nova 
Gorica. 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da predloženi sklep 
obravnava in sprejme.  
            

 dr. Klemen Miklavič 
          ŽUPAN                                                                                                                                                                             

Pripravila: 
mag. Marinka Saksida       
vodja Oddelka za družbene dejavnosti                          
 
                                                                                                                                                         
PRILOGA: Letni program sofinanciranja programov in razvojnih projektov na področju 
terciarnega izobraževanja v Mestni občini Nova Gorica za leto 2022, št. 603-0028/2021-1 
z dne 2. 11. 2021 
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