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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

SKLEP

1.
Mestna občina Nova Gorica bo v primeru sklenitve sporazuma z Univerzo v Novi Gorici
do 30.4.2015, za potrebe dolgoročnega razvoja kampusa Univerze v Novi Gorici
namenila območje ob Kornu kot izhaja iz priloge »Umeščanje kampusa Univerze v Novi
Gorici na lokacijo ob Kornu, januar 2015« in pristopila k postopkom menjave zemljišč v
lasti Mestne občine Nova Gorica na zahodnem delu območja ob Kornu z ustreznim
delom objekta v lasti Univerze v Novi Gorici na lokaciji v Rožni Dolini.

2.
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi na spletni strani Mestne občine Nova Gorica.

Številka: 478-87/2013Nova Gorica,

Matej Arčon
ŽUPAN

Številka: 478-87/2013-13
Nova Gorica, 26. januarja 2015
OBRAZLOŽITEV
1. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejetju sklepa:
Temeljni razlog za sprejem predlaganega sklepa leži v potrebi ohranitve Univerze Nova
Gorica na območju mesta Nova Gorica na način, da se Univerzi v Novi Gorici ponudi
umestitev kampusa na lokacijo ob Kornu ter zagotovi prostorske možnosti za dolgoročen
prostorski razvoj za potrebe gradnje kampusa.
2. Cilji, ki se želijo doseči s sprejemom sklepa:
Glavni cilj, ki se ga želi doseči s sprejetjem sklepa, je Univerzi v Novi Gorici ponuditi
izhodišča s katerimi se Mestna občina Nova Gorica, v primeru sklenitve sporazuma z
Univerzo v Novi Gorici do 30.4.2015, zavezuje zagotoviti dolgoročne možnosti razvoja
kampusa Univerze v Novi Gorici na lokaciji ob Kornu v mestu Nova Gorica, skladno z
izhodiščem, da je izgradnja učinkovitega in visoko kakovostnega visokošolskega in
univerzitetnega sistema, tesno povezanega z raziskovalnimi organizacijami in podjetji ob
upoštevanju regionalnih značilnosti na podlagi načel pametne specializacije, osnova
družbe znanja in trajnostne rasti. Tudi za Goriško mora veljati, da je graditev v svet
odprte družbe znanja z večanjem deleža ljudi s kakovostno visokošolsko izobrazbo in
sodobnim univerzitetnim središčem naša prva skrb. Le tako bomo zagotovili regionalno in
globalno konkurenčnost, odpirali nova delovna mesta ter izboljšali visoko kakovost
življenja prebivalstva na samem zahodnem robu slovenskega ozemlja.
Občinski prostorski načrt Mestne občine Nova Gorica že danes zagotavlja dolgoročne
prostorske možnosti za umeščanje dejavnosti Univerze v Novi Gorici, vendar ne v obliki
sklenjenega kampusa na območju ob Kornu, temveč na Ščednah. Na lokaciji ob Kornu
pa je skladno s strateškim in izvedbenim delom prostorskega akta možna le gradnja za
potrebe posebnih oblik bivanja, vključno z študentskimi in dijaškimi domovi.
Občinski prostorski načrt bo v primeru sklenitve sporazuma med Univerzo v Novi Gorici in
Mestno občino Nova Gorica potrebno spremeniti. Postopek spremembe je Mestna
občina Nova Gorica pripravljena pričeti, ker ocenjuje, da je omogočanje dolgoročnega
razvoja kampusa Univerze v Novi Gorici njen strateški razvojni cilj.
Mestna občina Nova Gorica je pripravljena za potrebe dolgoročnega razvoja kampusa
Univerze v Novi Gorici tudi ponuditi del zemljišč v lasti Mestne občine Nova Gorica na
območju ob Kornu v zameno za del stavbe v lasti Univerze v Novi Gorici v Rožni Dolini.
3. Pravne podlage in načela, po katerih naj se uredijo razmerja na tem
področju:
- Statut Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12).

4. Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega sklepa:
Sklep bo v primeru sklenitve sporazuma med Mestno občino Nova Gorica in Univerzo v
Novi Gorici, podlaga za spremembo Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne
občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 95/12, 112/13, 10/14, 35/14 in 72/14)
5. Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega sklepa:
S sprejemom predlaganega sklepa za Mestno občino Nova Gorica ne bodo nastale nove
materialne obveznosti.
6. Druge pomembne okoliščine, glede vprašanj, ki jih ureja predlagani sklep:
Sklep o načinu objave temelji na drugem odstavku 90. člena Statuta MONG.

Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagam, da predloženi sklep
obravnava in sprejme.

Matej Arčon
ŽUPAN
Pripravila:
Aleksandra Torbica
Načelnica Oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo

PRILOGA:
Umeščanje kampusa Univerze v Novi Gorici na lokacijo ob Kornu, januar 2015

