MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

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 sej, dne 27. 11.2003, 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, strokovnjaki iz
razvojnih delov gospodarstva in regionalnih institucij družbenega pomena.
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 izrecno 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.
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.

Številka: 64-7/2002-6
Datum: 27.11.2003

ŽUPAN
Mirko Brulc

