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1. UVOD 

MEDPODJETNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER NOVA GORICA/MIC 

 

 

Povratek na pot stabilne gospodarske rasti bo mogoče doseči le, če bo znanje pametno izkoriščeno, saj so 

ravno znanje, veščine in kompetence ljudi tisti ključni dejavniki, ki omogočajo, da se raziskovalni, razvojni 

in tržni potenciali lahko izkoristijo in prispevajo k povečevanju produktivnosti in inovativnosti. Ponudba 

znanja mora biti usklajena z razvojnimi potrebami trga delovne sile. 

Eden izmed najpomembnejših akterjev na področju znanja na poti k ponovni gospodarski rasti v Novi 

Gorici je tudi Medpodjetniški izobraževalni center Nova Gorica, ki deluje v okviru Šolskega centra Nova 

Gorica,  in je trenutno eden izmed najpomembnejših razvojnih projektov na Goriškem.  

 

 MIC ne pomeni le učnih delavnic in izvajanje praktičnega pouka v šoli, ampak je sodobni 

izobraževalni center z različnimi dejavnostmi, namenjen različnim ciljnim skupinam in naravnan 

na udejanjanje vseživljenjskega učenja v praksi. 

 Na MIC-u so specializirane učilnice, delavnice, laboratoriji in večnamenski prostori za izvajanje 

praktičnega izobraževanja in usposabljanja iz različnih področij, kjer dobro usposobljeni 

(teoretično in praktično) učitelji, predavatelji, inštruktorji in trenerji opravljajo svoje strokovno 

delo. 

 Pridobivanje novih uporabnih znanj na najsodobnejši opremi. V sodelovanju z gospodarstvom MIC 

omogoča dijakom, študentom, zaposlenim in brezposelnim, obrtnikom, podjetjem pridobivanje 

specifičnih strokovnih znanj na najsodobnejši opremi, tako da so udeleženci izobraževanj z novo 

pridobljenimi znanji na trgu dela oz. na delovnem mestu še bolj učinkoviti.  

 Ključni produkt: "kakovostni kadri" za konkretna delovna mesta (MIC pomeni podporo 

konkurenčnosti podjetij na globalnem trgu). 

 V Sloveniji je trenutno 19 MIC-ev (Slika 1: MIC-i v Sloveniji). 

 

NAMEN MICa: 

• podporno okolje za razvoj konkurenčnosti gospodarskih subjektov 

• gibalo inovativnosti in tehnološkega razvoja v lokalnem in širšem slovenskem kot tudi 

mednarodnem okolju 
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GLAVNI CILJI MICa: 

• povezovanje šolstva z gospodarstvom in obrtjo z namenom skupnega ustvarjanja kvalitetnih 

kadrov na mednarodno primerljivi ravni, preprečevanja brezposelnosti in ohranjanja ter 

pridobivanja novih delovnih mest  

 

• Promocija in krepitev ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti kot vrednote na vseh stopnjah 

izobraževanja –vseživljenjsko učenje 

• izvajanje usposabljanja in izobraževanja ter vseživljenjskega učenja s poudarkom na pridobivanju 

praktičnih znanj glede na potrebe trga dela (pridobivanje aktualnih strokovnih znanj, vezanih na 

sodobne tehnologije v podjetjih, spremljanje razvoja tehnologije in izvajanje strokovnih 

usposabljanj, prekvalifikacij v sodelovanju s strokovnjaki iz podjetij 

 

• nudenje optimalnih pogojev za usposabljanje strokovne delovne sile na podlagi mase znanja, 

strokovnih kompetenc in tehnološke opremljenosti. 

 

 

 

AKTIVNOSTI MIC: 

 
Na letnem nivoju izobrazimo približno 700 odraslih oseb, z letošnjim letom pa smo začeli z 

intenzivnim usposabljanjem brezposelnih, tako da bomo na letnem nivoju izobrazili in usposobili 

približno 1000 odraslih oseb. Predvsem govorimo tu o formalnih programih, ki omogočajo 

pridobitev izobrazbe ter o praktično naravnanih usposabljanjih, ki odraslim omogočajo hitro 

prekvalifikacijo ali dokvalifikacijo za hitrejšo zaposlitev. To so usposabljanja na področju: 

strojništva, lesarstva, obnovljivih virov energije, zdravstva, kmetijstva, gostinstva, elektrotehnike, 

računalništva, podjetništva. 
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Vsa večja slovenska mesta že imajo novo zgrajene in sodobno opremljene MICe. Nova Gorica  ne sme 

zaostajati. MIC Nova Gorica sicer deluje že od leta 2007, vendar razpolaga z neustreznimi 

infrastrukturnimi pogoji. 

 

MIC je sicer deloval že od leta 2004, formalno pa je bil ustanovljen leta 2007.  

 

MIC - INVESTICIJA 

 

2. Vrednost projekta 

 

 Vrednost investicijskega projekta 

Neto vrednost investicijskega projekta 

(EUR brez DDV) 
2.849.332,47 EUR 

DDV 565.018,10 EUR 

Bruto vrednost investicijskega projekta 

(EUR z DDV) 
3.414.350,57 EUR 

 

Viri financiranja: 2.500.000,00 eur – evropska sredstva 

                                640.000,00 eur – lokalni viri (občine) 

 

 

 

3.   Realizirane aktivnosti v obdobju 2010 - 2013 

 

 Aktivnosti  termin 

 

opombe 

1. Izvedba arhitekturnega natečaja Februar – junij 

2010 

 

2. Priprava projektne dokumentacije Julij 2010– januar 

2011 

 

3. javno naročilo po odprtem postopku na podlagi 25. 

člena Zakona o javnem naročanju za izbiro izvajalca 

za rušitvena in gradbena dela ter zunanjo ureditev 

Februar 2011 

 

 

 

 

 

 

Julij 2011 

 

Januar 2012 

 

 

Februar 2012 

April 2012 

 

Zaradi težav z 

izvajalcem, Primorje 

d.d., ki je bil izbran za 

izvedbo na javnem 

razpisu 2011, in je v 

letu 2012 šel v stečaj, 

smo ponovili Izvedbo 

JN 

4. Izbor izvajalca za strojne in elektroinštalacije Dulc d.o.o. (strojne), 

Salinvest d.o.o. 

(elektro) 

5. Prekinitev pogodbe s Primorjem d.d. Zaradi stečaja 

Primorja smo morali 

prekiniti pogodbo z 

njimi 
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6. Ponovitev razpisa za gradbeni del in zunanjo 

ureditev 

 

Junij 2012 

april – junij 2012 

 

april – junij 2012 

 

7. Pridobitev gradbenega dovoljenja za investicijo 

MIC-Goriška regija 

 

8. Podpis pogodbe z novim izvajalcem za rušitvena in 

gradbena dela ter zunanjo ureditev Makro 5 

 

9. Izdelava projektov PZI  

10. Oddana prošnja za podaljšanje projekta ter za 

spremembo projekta zaradi finančnih vzrokov in 

stečaja Primorja na MIZŠ in MGRT 

zaradi omenjenih 

težav s Primorjem 

smo zaprosili za 

podaljšanje projekta 

11. Odobritev podaljšanja projekta na 15.9.2014 Junij 2012  

12. Pridobljeno soglasje za spremembo projekta September 2012  

13. Pričetek gradnje 19.6.2012  

14. Ponovitev razpisa za obrtniška dela Februar 2013 Izbrani izvajalec- 

 VG5 d.o.o. 

 

Predvideni zaključek investicije I. faze februar 2014 (vključno z uporabnim dovoljenjem). 

 

 

 

 

4. Potrebe po dodatnih sredstvih 

 

 Vrednost investicijskega projekta 

Neto vrednost investicijskega projekta 

(EUR brez DDV) 
2.849.332,47 EUR 

DDV 565.018,10 EUR 

Bruto vrednost investicijskega projekta 

(EUR z DDV) 
3.414.350,57 EUR 

 

Viri financiranja: 2.500.000,00 eur – evropska sredstva 

                                640.000,00 eur – lokalni viri (občine) 

 

 

Ko smo konec leta 2009 pridobili projekt MIC-Goriška regija, smo imeli kot del projektne dokumentacije 

le idejno rešitev investicije MIC. Januarja 2010 smo podpisali pogodbo z MIZŠ za evropska sredstva ter 

pričeli s projektom. Projekt je potekal kot vidite v zgornji tabeli. Kmalu po začetku projekta se je 

gospodarska kriza dotaknila tudi naše investicije. Namreč, tekom projekta so zaradi gospodarske krize  

podjetja odstopila od sofinanciranja, prav tako tudi nekatere občine.   
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Primanjkuje nam 380.000,00 eur za dokončanje investicije, ki jo končujemo februarja 2014. 

274.000,00 eur nam primanjkuje zaradi izpada nekaterih sofinancerjev (podjetja, občine), dodatnih 

106.000,00 eur stroškov pa je prav tako nastalo zaradi gospodarske krize, kar je imelo za posledice 

ponavljanje razpisov, podaljšanje projekta,… 

S temi podatki smo MONG seznanili že pred kakim letom. 

 

 

 

 

5. Slikovno gradivo 
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Poročilo pripravila: 

Adrijana Hodak, vodja MIC Nova Gorica 

 

 


