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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni 
svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne ______________ sprejel naslednji 
 
 
 
 

S K L E P 

 
 
 

1. 
 
 

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica se je seznanil s poročili o delovanju zavodov za leto 
2014, ki izvajajo oziroma organizirajo izvajanje dodiplomskega in podiplomskega 
izobraževanja na območju Mestne občine Nova Gorica ter so bili sofinancirani iz proračuna 
Mestne občine Nova Gorica za leto 2014 in sicer: 
 
- Univerza v Novi Gorici,  
- Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, 
- Visokošolsko in raziskovalno središče Primorske. 

 
 

2. 
 
 

Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 
 
 
Številka: 419-9/2015 
Nova Gorica,  
             Matej Arčon  

ŽUPAN  
   



 

Številka:   419-9/2015-5 
Nova Gorica, 12. maja 2015 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 

 
Oddelek za družbene dejavnosti je 20.03.2015 pozval vse zavode, ki izvajajo oziroma 
organizirajo izvajanje dodiplomskih ter podiplomskih programov v Mestni občini Nova 
Gorica in so hkrati iz proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2014 prejeli sredstva, 
naj posredujejo poročila o delu zavodov in finančno poročilo za leto 2014 ter plan razvoja 
zavodov. 
Vsem zavodom je bil tudi posredovan obrazec (Enotno letno poročilo), ki ga je skladno s 
sklepom Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica z dne 22.05.2008 pripravilo 
Visokošolsko in raziskovalno središče Primorske (v nadaljevanju: VIRS) in je priložen 
poročilom zavodov. VIRS ni poslal Enotnega letnega poročila, ker ne izobražuje 
študentov in zato obrazca tudi ne izpolnjuje. 
 
Vsi zavodi, ki jih je oddelek pozval, so Mestni občini Nova Gorica posredovali poročila in 
sicer:  
- Univerza v Novi Gorici, 
- Univerzo v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, 
- VIRS. 

 
Mestna občina Nova Gorica je v letu 2014 zagotovila iz proračuna 308.975,81 EUR za 
visokošolsko izobraževanje in sicer: 
- Univerzi v Novi Gorici 95.900,00 EUR za izvajanje visokošolskih programov na 

območju Mestne občine Nova Gorica in sicer za programa Digitalne umetnosti in 
prakse - I. stopnja in Sodobne umetnosti - II. stopnja (proračunska postavka: 10193 - 
sredstva za programe visokega šolstva - Univerza). 

- Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za elektrotehniko 28.333,32 EUR za izvajanje 
visokošolskega programa Multimedijske komunikacije (proračunska postavka: 10132-
sredstva za programe FE). 

- VIRS-u 75.460,81 EUR in sicer (proračunska postavka: 10194-sredstva za programe 
visokega šolstva-VIRS): 
- 43.572,42 EUR za plače, prispevke ter drugih osebne prejemke za direktorico VIRS 

(v deležu 0,5) in vodjo projektov (zaposlitev do oktobra 2014), 
- 31.888,39 EUR za najemnine in uporabo prostorov na naslednjih štirih lokacijah, za 

potrebe navedenih štirih zavodov, ki uporabljajo prostore za izvajanje visokošolskih 
programov . 

1. lokacija: Fakulteta za uporabne družbene študije, Gregorčičeva ulica 19, 5000 
Nova Gorica: 
- Fakulteta za vede o zdravju, Polje 42, 6310 Izola, v višini 9.240,00 EUR; 

2. lokacija: Gimnazija Nova Gorica, Delpinova ulica 9, 5000 Nova Gorica: 
- Fakulteta za vede o zdravju, Polje 42, 6310 Izola, v višini 130,00 EUR; 

3. lokacija: Primorski tehnološki park, Mednarodni prehod 6, Vrtojba, 5290 Šempeter 
pri Gorici: 
- Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 

Ljubljana, v višini 7.269,24 EUR; 
- Mediteranska fakulteta za sodobne interdisciplinarne študije, Mednarodni 

prehod 6, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici, v višini  2.168,32 EUR; 
- Visokošolsko in raziskovalno središče Primorske, Delpinova ulica 18b, 5000 

Nova Gorica, v višini  3.080,83 EUR; 



 

4. lokacija: Eda center, Delpinova ulica 18B, 5000 Nova Gorica (IV. nadstropje): 
- Fakulteta za vede o zdravju, Polje 42, 6310 Izola, v višini 10.000,00 EUR; 

 
Poleg tega je bilo skladno z najemno pogodbo med najemodajalcem Euroinvest d.o.o. in 
najemnikom Mestno občino Nova Gorica zagotovljenih 109.281,68 EUR za najem 
prostorov v Eda centru v Novi Gorici, za katere je uporabnik VIRS s poduporabniki sklenil 
pogodbe o izvajanju visokošolskih programov (proračunska postavka: 10130-najemnina 
prostorov za VIRS).  
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da obravnava predloženo 
gradivo s prilogami ter sprejme predlagani sklep.                                                                        
 
                                         
                  
                                                                
Pripravili: 
 
Mag. Marinka Saksida                                                                                  Matej Arčon 
Načelnica oddelka za družbene dejavnosti                                                      ŽUPAN 
            
          
                                                                                             
Majda Stepančič 
Višja svetovalka za družbene dejavnosti 
 
 
 
 
PRILOGE:  
 
Univerza v Novi Gorici: 
- Podatki iz izkaza prihodkov in odhodkov za leto 2014, 
- Enotno letno poročilo visokošolskih zavodov za š. leto 2014/15, prejeto dne 02.04.2015, 
- Poročilo o delu Univerze v Novi Gorici za leto 2014, prejeto dne 02.04.2015, 
- Univerza v Novi Gorici Letni program dela za leto 2015, maj 2015, prejeto 12.05.2015. 

 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko: 
- Poročilo Univerze v Ljubljani, Fakultete za elektrotehniko o izvajanju visokošolskega 

strokovnega študija 1. stopnje Multimedijske komunikacije z dne 27.03.2015, 
- Enotno letno poročilo visokošolskih zavodov za š. leto 2014/15, prejeto dne 30.03.2015, 
- Plan razvoja zavoda, prejet dne 30.03.2015. 
- Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Letno poročilo 2014, poslovno poročilo 

s poročilom o kakovosti in računovodsko poročilo z dne 26.02.2015. 
 

Visokošolsko in raziskovalno središče Primorske: 
- Podatki iz izkaza prihodkov in odhodkov za leto 2014,  
- Podatki iz bilance stanja na dan 31.12.2014, 
- Vsebinsko poročilo VIRS za leto 2014, prejeto dne 03.04.2015,  
- VIRS Program dela za leto 2015, prejet dne 03.04.2015. 

 

 


