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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 z naslednjimi poročili o delovanju 
zavodov za leto 2011, 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 2011: 
 
- Univerza v Novi Gorici,  
- Visokošolsko in raziskovalno središče Primorske, 
- Ljudska univerza Nova Gorica, 
- Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici,   
- Fakulteta za elektrotehniko. 

 
 

2. 
 
 

Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 
 
Številka: 419-2/2012 
Nova Gorica,  
 
                                                                                                      
  Matej Arčon  

ŽUPAN  
   



 

Številka:   419-2/2012-14 
Nova Gorica, 23. marca 2012 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 

 
Oddelek za družbene dejavnosti je 15.02.2012 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 2011 prejeli sredstva, 
naj mu posredujejo poročila o delu zavodov in finančno poročilo za leto 2011 ter plan 
razvoja zavodov. 
 
Vsem zavodom je bil tudi posredovan ažuriran obrazec-tabela, ki ga je skladno s sklepom 
Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica z dne 22.05.2008 pripravilo Visokošolsko in 
raziskovalno središče Primorske in je priložen poročilu. 
 
Vsi zavodi, ki jih je oddelek pozval, so Mestni občini Nova Gorica posredovali poročila in 
sicer:  
- Univerza v Novi Gorici, 
- Visokošolsko in raziskovalno središče Primorske, 
- Ljudska univerza Nova Gorica, 
- Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici,   
- Fakulteta za elektrotehniko. 
 
Oddelek ugotavlja, da so vsi zavodi izpolnili pogodbene obveznosti. 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da obravnava predložena 
poročila in sprejme predlagani sklep. 
          
                                                                        

                                                                                                                                                                                                                              
Matej Arčon 

                                                                                                                       ŽUPAN 
 
Pripravila: 
 
Vladimir Peruničič 
V.d. načelnika oddelka za družbene dejavnosti                                                                                                    
               
 
                                                                                                                 
Majda Stepančič 
Svetovalka za šolstvo in otroško varstvo 
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