TADEJ BEOČANIN
ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA
Datum: 15. 2. 2019
OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA
ZADEVA:

SKLEP O IZSTOPU IZ SOUSTANOVITELJSTVA UNIVERZE V
NOVI GORICI

GRADIVO PRIPRAVIL:

Oddelek za družbene zadeve, Katarina Ambrožič

PRISTOJNO DELOVNO TELO Odbor za družbene zadeve
OBČINSKEGA SVETA:
Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na 4. redni seji dne 7. 3. 2019 obravnava
in sprejme:
PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 44/12, 85/15, 8/18 in
38/18) je Občinski svet Občine Ajdovščina na svoji 4. redni seji dne __________ sprejel
naslednji

SKLEP O IZSTOPU IZ SOUSTANOVITELJSTVA UNIVERZE V NOVI GORICI
1.
Občina Ajdovščina izstopa iz soustanoviteljstva Univerze v Novi Gorici.
2.
Občinski svet pooblašča župana za sklenitev aneksa št. 6.
3.
Ta sklep velja takoj.
Številka: 462-19/2003
Datum:
Župan
Tadej Beočanin, l. r.

OBRAZLOŽITEV:
1. Pravni temelj:
Na podlagi 7. alineje drugega odstavka 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS
št. 44/12, 85/15 in 8/18) Občinski svet v okviru svojih pristojnosti izvršuje ustanoviteljske
pravice, v kolikor niso prenesene na drug organ občine, v skladu z zakonom.

2. Opis stanja
Fakulteto za znanosti o okolju kot predhodnico današnje Univerze v Novi Gorici, sta kot
zasebni visokošolski zavod v letu1995 ustanovila: Institut “Jožef Stefan” in Mestna občina
Nova Gorica. Leta 1998 fakulteta skupaj z novimi šolami postane Politehnika Nova Gorica.
Leta 2003 se poleg Instituta “Jožef Stefan” in Mestne občine Nova Gorica, kot nova
soustanovitelja takratne Politehnike Nova Gorica, pridružita Znanstvenoraziskovalni center
SAZU in Občina Ajdovščina. ZRC SAZU je pristopil kot nov soustanovitelj 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. Občina Ajdovščina se je s pogodbo o ustanovitvi z dne 24.11.2003 kot
nov soustanovitelj zavezala, da za izvajanje študijske in raziskovalne dejavnosti s področja
naravoslovja in tehnike preda takratni Politehniki Nova Gorica stavbo na parceli št. 1252/22
k.o. Ajdovščina, ki se nahaja v sklopu kompleksa bivše vojašnice »Srečko Kosovel« in uredi
komunalno infrastrukturo za potrebe univerzitetne dejavnosti do tega objekta ter da v okviru
svojih zmožnosti in v skladu z uspešnostjo razvoja dejavnosti Politehnike Nova Gorica,
pomaga pri pridobivanju bližnjih objektov in zemljišč, ki se nahajajo v sklopu kompleksa bivše
vojašnice »Srečko Kosovel«. Dogovorjeno je bilo tudi, da se prenos lastništva stavb in
zemljišča, ki jih bo zagotovila Občina Ajdovščina, uredi z ustrezno pogodbo in da je možno
nepremičnine, ki jih bo v Politehniko Nova Gorica vložila Občina Ajdovščina, odsvojiti ali
obremeniti le s soglasjem Občine Ajdovščina. Istočasno s pristopom Občine Ajdovščina k
soustanoviteljstvu Politehnike Nova Gorica sta občina in Politehnika za realizacijo zavez iz
pogodbe o ustanovitvi podpisali darilno pogodbo št. 56-1/2003 z dne 26. 11. 2003.
Podarjena stavba je bila leta 2006 obnovljena, pri čemer je Občina Ajdovščina za obnovo
stavbe prispevala tudi finančna sredstva. Vrednost darila (stavbe) in finančnega vložka
občine v obnovo stavbe so znašali skupaj 614.999,17€ (od tega je bila vrednost podarjene
nepremičnine v času obdaritve ocenjena na 179.435,82€).
Leta 2006 je Svet za visoko šolstvo potrdil vlogo Politehnike Nova Gorica za spremembo
statusa v univerzo in s tem omogočil nastanek četrte slovenske univerze – Univerze v Novi
Gorici.
Leta 2011 sta Občina Ajdovščina in Univerza v Novi Gorici sklenili aneks k darilni pogodbi z
dne 15.7.2011, po katerem je občina vrednost darila (podarjene stavbe) in denarnega vložka
v stavbo zavarovala in ohranila namen darila tudi nasproti tretjim osebam in sicer z
ustanovitvijo hipoteke. Po navedenem aneksu ima Občina Ajdovščina v primeru, da Univerza
nepremičnine ne bo uporabljala za namen opravljanja študijske in raziskovalne dejavnosti s
področja naravoslovja in tehnike, pravico zahtevati vračilo te nepremičnine, Univerza pa se
obvezuje lastninsko pravico na njej prenesti nazaj na občino. V tem primeru mora občina
Univerzi vrniti denarna sredstva, ki jih je le ta vložil v obnovo stavbe, in sicer v višini
400.595,48 EUR. V primeru nastopa odložnega pogoja, in sicer: da Univerza podarjene
nepremičnine ne bo uporabljala za namen opravljanja študijske in raziskovalne dejavnosti s
področja naravoslovja in tehnike, ter lastninske pravice na njej iz utemeljenega razloga ne bo
mogla prenesti občini, mora občini povrniti znesek v višini 614.999,17 EUR, ki predstavlja
vrednost darila in vložek občine v obnovo nepremičnine. Znesek v višini 614.999,17 EUR
predstavlja bodočo pogojno terjatev občine do Univerze, oziroma do vsakokratnega lastnika
nepremičnine parc. št. 1252/22 k.o. Ajdovščina, ki se je zavarovala z ustanovitvijo hipoteke
na tej nepremičnini.
Leta 2015 izstopi Znanstvenoraziskovalni center SAZU kot soustanovitelj tako, da kot
soustanovitelji Univerze ostanejo: Institut “Jožef Stefan”, Mestna občina Nova Gorica in
Občina Ajdovščina. Kot razlog za izstop je ZRC SAZU navedel, da se je Univerza v 20 letih
svojega obstoja že uveljavila na akademskem zemljevidu Republike Slovenije in zato
predlagajo sodelovanje z njo le v okviru sporazuma o sodelovanju.

Glede na to, da imamo podarjeno nepremičnino in vložek vanjo kot bodočo pogojno terjatev
zavarovano s hipoteko in da vsa leta soustanoviteljstva nismo sofinancirali programov
Univerze kot tudi nimamo namena sofinancirati programov v bodoče, ugotavljamo, da ni več
potrebe po tem, da bi v Univerzi v Novi Gorici Občina Ajdovščina nastopala kot
soustanovitelj. Predlagamo, da iz soustanoviteljstva izstopimo.
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 Univerze 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
preideta na preostala dva soustanovitelja 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. Za
podaritev nepremičnine parc. št. 1252/22 k.o. Ajdovščina je bila sklenjena posebna darilna
pogodba in kasneje aneks k darilni pogodbi, po katerem je občina vrednost darila (podarjene
stavbe) in denarnega vložka v stavbo zavarovala in ohranila namen darila tudi nasproti
tretjim osebam in sicer z ustanovitvijo hipoteke. Ta pogodba in aneks ostajata v veljavi in se
zaradi izstopa iz soustanoviteljstva ne spreminjata.
ŽUPAN
Tadej Beočanin, l. r.

POROČILO ODBORA:
Na 2. redni seji dne 20. 2. 2019 je Odbor za družbene zadeve obravnaval Sklep o izstopu iz
soustanoviteljstva Univerze v Novi Gorici in sprejel
mnenje, da je predlagani Sklep o izstopu iz soustanoviteljstva Univerze v Novi Gorici
primeren za obravnavo na občinskem svetu, zato predlaga, da ga občinski svet sprejme.
Datum: 21. 2. 2019

PREDSEDNICA ODBORA
Suzana Krašna, s. r.

OSNUTEK

Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, ki jo zastopa župan dr.
Klemen Miklavič,

Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor prof.dr. Jadran
Lenarčič,

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6A, 5270 Ajdovščina, ki jo zastopa župan Tadej Beočanin in

se dogovorijo in zaradi odločitve Občine Ajdovščina z dne 7.3.2019, da odstopa od
soustanoviteljstva Univerze v Novi Gorici (v nadaljevanjem besedilu »Univerza«), sklenejo k
ustanovitvenemu aktu Univerze, ki vsebuje: pogodbo o ustanovitvi samostojnega visokošolskega
zavoda z dne 24.9.1995, aneks št. 1 z dne 24.9.1998, aneks št. 2 z dne 15.1.2003, pogodbo z dne
8.12.2003, ki se šteje kot dopolnitev in sestavni del pogodbe o ustanovitvi, aneks št. 3 z dne
12.4.2006, aneks št. 4 z dne 11.5.2010 in aneks št. 5 z dne 22.4.2015, naslednji

A n e k s št. 6

1. člen

Podpisniki se dogovorijo, da s sklenitvijo tega aneksa Občini Ajdovščina preneha status soustanovitelja
Univerze in da po navedeni spremembi ustanovitvenega akta ostajajo kot soustanovitelji Univerze:

• Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
• Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
2. člen
Ob prenehanju statusa soustanovitelja Univerze, Občina Ajdovščina s tega naslova nima
neporavnanih obveznosti do ostalih dveh soustanoviteljev in do Univerze, kar ta dva potrjujeta s
podpisom tega aneksa.
Univerza se zaveže posredovati vpis spremembe ustanovitvenega akta, ki je predmet tega aneksa, v
sodni register ter z navedeno spremembo uskladiti določbe v statutu in drugih pravilih Univerze.

3. člen
Soustanovitelja in sopodpisnik Univerza izrecno soglašajo, da se s tem izstopom ne spreminja ali
kako drugače posega v razmerja med Občino Ajdovščina in Univerzo glede podarjene nepremičnine
parc. št. 1252/22 k.o. Ajdovščina in obveze Univerze, ki iz te podaritve izhajajo.
Vse ostale določbe ustanovitvenega akta Univerze, ki vsebuje: pogodbo o ustanovitvi samostojnega
visokošolskega zavoda z dne 24.9.1995, aneks št. 1 z dne 24.9.1998 in aneks št. 2 z dne 15.1.2003,
pogodbo z dne 8.12.2003, ki se šteje kot dopolnitev in sestavni del pogodbe o ustanovitvi, aneks št.
3 z dne 12.4.2006, aneks št. 4 z dne 11.5.2010 in aneks št. 5 z dne 22.4.2015, ki niso spremenjene s
tem aneksom, ostanejo v celoti v veljavi.

4. člen
Aneks št. 6 velja z dnem, ko ga podpišejo vsi podpisniki.

Aneks št. 6 je napisan v osmih vsebinsko enakih izvodih, od katerih prejme vsak od podpisnikov po
dva izvoda.

Ljubljana, dne .....................

Nova Gorica, dne .......................

Institut »Jožef Stefan«
direktor

Mestna občina Nova Gorica
župan

prof.dr. Jadran Lenarčič

dr. Klemen Miklavič

Ajdovščina, dne ...........................
Občina Ajdovščina
župan

Tadej Beočanin

Nova Gorica, dne ......................
Univerza v Novi Gorici
rektor

prof. dr. Danilo Zavrtanik

