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PRISTOJNO DEL. TELO
OBČINSKEGA SVETA:

Odbor za družbene zadeve

Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na __ redni seji dne _______
obravnava in sprejme naslednji
PREDLOG SKLEPA
OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 44/2012) je
Občinski svet Občine Ajdovščina na svoji ... seji dne ... sprejel

SKLEP
o soglasju k izstopu Znanstveno raziskovalnega centra SAZU
1.
Občina Ajdovščina soglaša z izstopom Znanstveno raziskovalnega centra SAZU
kot soustanovitelja Univerze v Novi Gorici.
2.
Občinski svet pooblašča župana za sklenitev Aneksa št. 5.
Ta sklep velja takoj.
Številka:
Datum:

3.

Župan
Tadej Beočanin, l.r.

MNENJE ODBORA:
Na 4. redni seji dne 8.4.2015 je Odbor za družbene zadeve o predlaganem sklepu soglasno
sprejel
mnenje
da se s sklepom o soglasju k izstopu Znanstveno raziskovalnega centra SAZU strinja ter
predlaga, da Občinski svet sklep sprejme.
PREDSEDNIK ODBORA
Ivan VODOPIVEC, s.r.
OBRAZLOŽITEV:
1. Pravni temelj:
16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 44/2012)
2. Opis stanja
ZRC SAZU je septembra 2003 skupaj z Občino Ajdovščina pristopil kot nov soustanovitelj
takratne Politehnike Nova Gorica, z namenom širitve raziskovalne in znanstvene dejavnosti
na področju družboslovja in humanistike, zaradi česar se je v okviru svojih zmožnosti zavezal
zagotoviti potrebne kadre, opremo, prostore in finančna sredstva.
10.2.2015 je UNG sporočil, da ne bo več soustanovitelj UNG, ker se je UNG v 20 letih
svojega obstoja že uveljavila na akademskem zemljevidu Republike Slovenije in zato
predlagajo sodelovanje z njo le v okviru sporazuma o sodelovanju.
Zakon o zavodih v 8. členu določa, da se z aktom o ustanovitvi zavoda uredijo medsebojne
pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda, torej tudi medsebojna razmerja glede izstopa
(pogoje, postopek in posledice). Glede na to, da v pogodbi o ustanovitvi UNG ni določeno
ničesar v zvezi s tem, se pri izstopu le zmanjša število ustanoviteljev, ker zavod tudi nima
določenih ustanoviteljskih deležev posamezne ustanoviteljice. Z dnem izstopa preidejo na
preostale tri soustanovitelje vse pravice, dolžnosti in obveznosti izstopajočega
soustanovitelja.
Glede na to, da se zavod lahko ustanovi le s soglasjem vseh ustanoviteljev (sprejem
ustanovitvenega akta), se tudi izstop enega od njih ne more realizirati brez soglasja vseh
ustanoviteljev, saj je ustrezno temu potrebno spremeniti akt o ustanovitvi, ker se z izstopom
spremenijo razmerja v zavodu.
Zakon o zavodih namreč izstopa ne ureja posebej, kot npr. Zakon o gospodarskih družbah
za gospodarske subjekte, ampak se tudi to področje ureja na podlagi 8. člena Zakona o
zavodih, torej z aktom o ustanovitvi, s katerim se uredijo medsebojne pravice in obveznosti
ustanovitelja in zavoda.
3. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema sklepa
Sprejem tega sklepa ne bo imel učinkov na občinski proračun, ker se Občina Ajdovščina z
ustanovitveno pogodbo ni zavezala k rednemu sofinanciranju delovanja univerze.
Pripravila:
Zlata Čibej
ŽUPAN:
Tadej Beočanin, l.r.

