MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

PREDLOG
HITRI POSTOPEK

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave št. 6/02 in
št. 25/02) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne
sprejel

SKLEP
1. Sprejme se izhodišča za pristop oziroma ustanovitev Visokošolskega in
raziskovalnega središča Nova Gorica in sicer:
1.1.

Zavod ne bo ustanovljen kot javni zavod.

1.2.

Zavod bo imel lastnost pravne osebe.

1.3.

Dejavnost zavoda ne bo izvajanje visokošolskih dejavnosti, pač pa bo
opravljal organizacijske naloge za pripravo in razvoj visokošolskih
programov ter s tem povezane sorodne dejavnosti.

1.4.

Funkcija direktorja in strokovnega vodje zavoda bosta združeni.

1.5.

Sedež zavoda bo v Novi Gorici.

1.6.

Soustanovitelji (občine in gospodarske družbe) bodo zastopani v upravnem
organu zavoda neposredno in enakopravno.

1.7.

V strokovnem svetu zavoda bodo priznani strokovnjaki iz področja
znanstveno raziskovalne dejavnosti, pedagoške dejavnosti in strokovnjaki
iz razvojnih delov gospodarstva. Strokovni svet šteje sedem članov.

1.8.

Vsi soustanovitelji bodo prispevali k pokrivanju stroškov zavoda:
- občine soustanoviteljice bodo pokrivale stroške delovanja zavoda v
deležu po ključu, skladno z doseženim bruto domačim proizvodom.
- za soustanovitelje s področja gospodarstva pa bo ključ financiranja na
podlagi območne enote GZS določen naknadno.

1.9.

Zaradi učinkovitosti delovanja bodo vsa soglasja soustanoviteljev, ki jih
zakon o zavodih zahteva oz. bodo dodatno zahtevane v aktu o ustanovitvi
ali bo tako sklenil upravni organ (imenovanje direktorja, sprememba
dejavnosti, statusne spremembe ipd.) se bodo urejala po principu, da je
soglasje dano, če posamezen ustanovitelj znotraj 20 dnevnega roka

soglasja ne bo izredno odklonil ali ne bo zahteval podaljšanje časa za
odločitev.
1.10. Vsak soustanovitelj lahko iz zavoda izstopi s 1.1. prihodnjega leta, po tem,
ko je podal izjavo in poravnal zapadle obveznosti, prav tako pa se nove
člane sprejema s 1.1. prihodnjega leta, po tem, ko so podpisali ustrezno
pogodbo in vplačali ustrezen znesek.
1.11. Soustanovitelji za obveznosti zavoda ne bodo odgovarjali.
1.12. Ustanoviteljski kapital se določi, skupaj z upoštevanimi že vplačanimi
zneski, v višini potrebnih sredstev za pokrivanje stroškov vsaj za eno leto
delovanja zavoda.
1.13. Financiranje delovanja zavoda se bo izvajalo po deležih in skladno z 1.8.
točko teh izhodišč. Pokrivanje stroškov bodo v celoti zagotavljale
soustanoviteljice in to najmanj za prvi dve leti delovanja zavoda.
1.14. Vsak soustanovitelj ali skupina soustanoviteljev ima možnost predlagati
upravnemu organu izvedbo projektov le za lastne potrebe, s tem, da v tem
primeru stroške v celoti prevzame sam.
1.15. Soustanovitelju, ki kljub pozivu ne bo poravnal svojega deleža stroškov v
zahtevanem roku, se avtomatično zamrznejo ustanoviteljske pravice,
upravni organ pa ga lahko o sklepom izključi ter od njega zahteva povračilo
škode.
2. Sklep velja takoj.
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Obrazložitev:
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica je na seji 2.10.2003 sprejel več sklepov
glede nadaljnjega razvoja visokega šolstva na Goriškem. Eden izmed sklepov, je
predsednika komisije za razvoj visokega šolstva dr. Roberta Goloba zadolžil, da se s
Politehniko in Inštitutom Jožef Štefan Ljubljana dogovori o možnosti oblikovanja
»valilnice« novih visokošolskih programov. Zaključke razgovorov bo na mestnem
svetu predstavil predsednik komisije. Bistvena pa je skupna ugotovitev, da je zaradi
dolgotrajnejših in zapletenejših postopkov pri spreminjanju aktov obstoječega
zavoda, smotrneje organizirati visokošolsko središče izven Politehnike. To je bila tudi
osnova za obravnavano na Komisiji za visoko šolstvo, ki je oblikovala izhodišča za
nadaljnje postopke pri odločanju o visokošolskem središču. Na seji 17.11.2003 so
bila sprejeta predložena izhodišča, ki bodo tudi posredovana vsem potencialnim
soustanoviteljem visokošolskega središča Goriške statistične regije kot tudi glavnim
nosilcem gospodarstva in že obstoječim pedagoško-znanstvenim organizacijam.
Na osnovi odziva iz posameznih občin in gospodarskih družb bi se odločili o
dokončni organizacijski obliki oziroma o potrebnih spremembah v že obstoječem
zavodu ali ustanovitvi novega zavoda. Visokošolsko središče bi moralo združiti
občine, gospodarstvo in pedagoško-znanstvene institucije s celotnega
severozahodnega prostora, kot tudi vse dosedanje pobude ter pripraviti konkretne
visokošolske programe skladno z realnimi možnostmi in potrebami gospodarstva in
zaželeno kadrovsko strukturo.
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da obravnava in sprejem
predložena izhodišča za oblikovanje Visokošolskega in raziskovalnega središča.
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