MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

PREDLOG
HITRI POSTOPEK

Na podlagi 19. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave 6/2002 in
25/2002) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji ____________ sprejel
SKLEP
1.

Mestna občina Nova Gorica bo vodila aktivno politiko razvoja visokega šolstva
na Goriškem in bo z vsemi močmi spodbujala nastajanje novih programov, ki jih
bo ob zadostitvi kvalitativnih kriterijev, določenih s strani države, tudi finančno
podprla.

2.

Mestna občina Nova Gorica kot soustanoviteljica Politehnike le–tej predlaga, da
se znotraj Politehnike oblikuje »valilnica« novih visokošolskih programov, ki bo
nediskriminatorno nudila potrebno administrativno in pravno podporo vsem
predlogom za nove visokošolske programe.

3.

Mestni svet pooblašča predsednika komisije za razvoj visokega šolstva dr.
Roberta Goloba, da se prične takoj dogovarjati z Inštitutom Jožef Šfefan
Ljubljana kot soustanoviteljem Politehnike, in s Politehniko Nova Gorica za
izvedbo vseh aktivnosti, nujnih za učinkovito izvajanje 1. in 2. točke tega sklepa,
vključujoč uskladitev ter dopolnitev aktov Politehnike.

4.

Poročilo o poteku dogovorov iz 3. točke tega sklepa se pripravi za sejo
mestnega sveta v mesecu novembru 2003.
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Obrazložitev:

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica je na seji dne 25.5.2003 sprejel sklep o
ustanovitvi komisije za razvoj visokega šolstva, s katerim so bile določene naloge
komisije in je nato na seji dne 19.6.2003 imenoval tudi sedemčlansko komisijo. Ena
izmed nalog komisije je dajanje smernic za razvoj visokošolske politike. Komisija se
je v tem obdobju dvakrat sestala.
Člani komisije so bili soglasni, da je Mestna občina Nova Gorica soustanoviteljica
Politehnike in je tako potrebno najprej izkoristiti vse možnosti, ki jih ima ta
visokošolski zavod. Ustanovitelj mora in ima pravico vplivati na delo svojega zavoda,
zato je komisije oblikovala sklep, ki ga posredujemo v obravnavo in sprejem
mestnemu svetu.
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