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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS,  št. 13/2012) 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 Poročilom o poteku investicije 
Izgradnja Medpodjetniškega izobraževalnega centra Nova Gorica  - MIC GORIŠKA 
REGIJA, ki ga je pripravil MIC Nova Gorica v oktobru 2013. 
 
 

2. 
 

Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 
 
 
Številka: 302-1/2009 
Nova Gorica, 
                                                                                                   Matej Arčon  
                                                                                                       ŽUPAN   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Številka:302-1/2009-44 
Nova Gorica, 7. oktobra 2013 
 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 
Medpodjetniški izobraževalni center v Novi Gorici (v nadaljnjem besedilu: MIC)  je 
ustanovilo Ministrstvo RS za šolstvo in šport in deluje v okviru ŠC Nova Gorica kot 
samostojna organizacijska enota od 1.9.2007. 
MIC v Novi Gorici  opravlja naloge v zvezi s praktičnim usposabljanjem dijakov in 
študentov višjih in visokih strokovnih šol, pripravo kandidatov za mojstrske, delovodske 
oziroma poslovodske izpite, pripravo za potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, za 
opravljanje praktičnega dela zaključnih izpitov in poklicne mature. Poleg navedenih 
opravlja še usposabljanje in izobraževanje odraslih na vseh strokovnih področjih: 
strojništvo,  elektrotehnika, energetika, mehatronika, lesarstvo, logistika, zdravstvo, 
kmetijstvo, gostinstvo in podjetništvo. Večina laboratorijev in delavnic, kjer se že 40 let  
praktično usposabljajo dijaki, v zadnjih 10 letih pa tudi študentje, zaposleni in brezposelni 
je potrebna korenite prenove, tako prostorov kot tudi opreme.  Z izgradnjo sodobno 
opremljenega MIC-a, bi celotna Goriška regija pridobila sodobno opremljene učne 
delavnice, laboratorije za vse branže, kjer se bo praktično usposabljanje dijakov,  
študentov  in ostalih ciljnih skupin lahko veliko kvalitetnejše izvajalo. 
Šolski center iz Nove Gorice se je  po več letih priprav in težav z zagotovitvijo 
sofinanciranja s strani države prijavil na javni razpis  za izgradnjo MIC-a  v Novi Gorici, ki 
ga je razpisalo takratno Ministrstvo za šolstvo in šport RS. 
Celotno investicijo v vrednosti  3,4  mio EUR delno financira  Ministrstvo za šolstvo in 
šport ter Evropski sklad za regionalni razvoj in sicer v višini 2,5 milijona EUR in lokalne 
skupnosti Goriške regije, ki so zagotovile 640.000 EUR.  Mestna občina Nova Gorica je v 
obdobju zadnjih treh let prispevala 450.000 EUR  proračunskih sredstev. 
Za dokončanje investicije, ki mora biti zaključena do februarja naslednjega leta, 
Šolskemu centru primanjkuje 380.000,00 EUR. 
Prilagamo  poročilo o izvedbi projekta »MIC GORIŠKA REGIJA« kjer so podrobneje 
predstavljene  dejavnosti  MIC-a  in potek  investicije.  
 
 
Glede na navedeno Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da 
predlagani sklep obravnava in sprejme. 
 
 
 
Martina Remec Pečenko,                                                              Matej Arčon 
Načelnica  Oddelka za gospodarstvo                                               ŽUPAN 
in gospodarske javne službe  
 

 
Tatjana Gregorčič, 
Podsekretar -  vodja službe za gospodarstvo, 
turizem in kmetijstvo 


