
Na podlagi sklepa Upravnegafveta o pristopu novega ustanovitelj a, z dne06. septem bra2004
se sprejme naslednje preii5ieno besedilo:

Pogodba
o ustanovitvi zavoda

VISOKOSOTSTO II{ RAZISKOVALNO SRENTSdN PRIMORSKE

1. PREDMET POGODBE

L i .
Pogodbene stranke kot ustanovitelji ustanovijo Zavod, VISOKOSOLSKO IN
RAZISKOVALNO SREDISCE PzuMoRSKE (; nadaljevanju: Zavod) z namenom
tazvrjanja visoko5olskih programov in ustanavljanja ali pomodi pri ustanavljanju novih
zavodov s podrodja visokega solstva na obmodju Goriske in primorski.

1 . 2 .
Zavodje pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih dolodat a zakon in
pogodba o ustanovitvi.

1 . 3 .
S to pogodbo ustanovitelji dolodajo za novo ustanovljeni Zavod: ime in sedeZ, opredelitev
dejavnosti, organe, sredstva, ki so zagotovljena za ustanovitev in zad,etekdela, vire; nadin inpogoje pridobivanja sredstev za delo, nadin rqzpolaganja preseZkov prihodkov nad odhodki in
nadin kritja primanjkljaja sredstev za de\o, pravice, obveznosti in odgovornosti v pravnem
prometu, odgovornost ustanoviteljev za obveznosti zavoda ter doloJajo druge pravice in
obveznosti, pomembne za ustanovitev in opravljanje dejavnost.

2. IME IN SEDEZ

2 . 1 .
IME ZAVOdA: VISOKOSOLSKO IN RAZISKOVALNO SREDISEE PRIMORSKE
Skrajsano ime zavoda: vIRS primorske (v nadaljevaryuzavod)

2.2.
SedeZ Zavodaje v Novi Gorici. Poslovni naslov Zavodaje Trg Edvarda Kardelia 3. Nova
Gorica.



r 3. OPREDELITEV DEJAVNOSTI

(

3 . 1 .
Zavod v sodelovanju s primorskimi lokalnimi skupnostmi in gospodarstvom ter drugimi
slovenskimi in mednarodnimi visoko5olskimi in raziskovalnimi zavodi deluje s ciljem
pospe5evanj a razvoja visokega Soistva v regiji. Pripravija in uskiajuje pobude za rczvoj novih
visoko5olskih / univerzitetnlh programov in raziskovalnih projektov ter spodbuja nastajanje
novih visokoSolskih in raziskovalnih zavodov. Pri tem bo posebno pozornost namenjal
programom, ki so usmerjeni v dolgorodni dvig konkurendnosti gospodarstva v regiji.

Zavod bo opravljal organizacijske naloge zapripravo in izvedbo visoko5olskih programov ter
s tem povezane dejavnosti. Obenem bo nudil vso potrebno pomod nosilcem programov v fazi
razvoja le-teh.

V skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti zavod opravlja
naslednje dejavnosti:

M180.422 Drugo izobraLevanje
Wl3.IU Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na podrodju naravoslovja
W73.102 Raziskovanje in eksperimentalni rczvoj na podrodju tehnologije
W73.103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na podrodju kmetijstva in sorodnih

dejavnosti
W73.20I Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na podrodju druZboslovja
W73.202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na podrodju humanistike
W74.204 Drugo projektiranje in tehnidno svetovanje
DE 122.1|0 Izdajanje knjig
DF,122.130 Izdaprye revij in periodike
H155.239 Druge nastanitve za kraj5i das
W7 4 .130 Raziskovanj e trga in j avnega mnenj a
K/74.140 PodjetniSko in poslovno svetovanje
W74.87I Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
W74.873 Druge poslovne dejavnosti d.n.

a ^'LuuoAse 
v izvajanju svoje dejavnosti vkljuduje v slovensko in mednarodno izobraLevalno in

znanstveno dejavnost in se v ta namen povezuje s sorodnimi zavodi, visoko5olskimi in
znanstveno-raziskovalnimi institucijami ter drugimi pristojnimi drLavnimthegionalnimi
institucijami v Sloveniji, EU in v svetu.

a a
J . J .

Zavod lahko spremeni ahrazliri svoje dejavnosti po predhodnem mnenju ustanoviteljev.

3 .4 .
Zavod v okviru svoje dejavnosti lahko s soglasjem ustanoviteljev ustanovi druge zavode.



4. ORGANI ZAVODA

Upravni svet

4 . 1 r .  )

Zavod upravlja Upravni svet. Vsak od ustanoviteljev, uporabniki ozirorna zaintercsirana
.javnost in delavci Zavoda imajo v Upravnem svetu.po .rr.gu predstavnika. Upravni svetizmed sebe izvoli predsednika in podpredsednika. ie je predsJnil Upravnega sveta izvoljen
iz gospodarstva, je podpredsednik predstavnik lokalnih siupnosti in obratno.

Ustanovitelji imenujejo svoje predstavnike v skladu s splosnimi akti. predstavnika
uporabnikov oziroma 'ainteresirane javnosti imenuje pristojni organ Gospodarske zbomice
Slovenije, obmodna zbomica za severno Primorsko. Predstavnika delavcev s tajnimglasovanjem izvolijo delavci zavoda.

4.2.
Upravni svet sprejema statut, druge splo5ne akte zavod,a, sprejema programe del'a in razvojazavoda, spremlja njihovo uresnidevanje, doloda finandni nadrt in ,p..J.-u zakljudni radunzavoda ter imenuje in razre5uje direktorj a Zavoda. Upravni svet predlaga ustanoviteljem
spremembe dejavnosti zavoda in njegovo ukinitev tei opravlja druge v statutu dolodenenalose.

Upravni svet sprejema program dela na
Strokovnega sveta, finandni nadrt pa na
ustanoviteliev.

l l \

pJrtouoani organ Zavodaie direktor.
sveta sta zdruZeni.

Direktor

Poslovodna funkcija in funkcija vodenja Strokovnega

predlog direktorja
predlog direktorja

predhodnem mnenju
predhodnem mnenju

m p o
in po

4.3
seje Upravnega sveta sklicuje predsednik, v primeru pa, d.aseje ne sklide, jo je na pobudo enetretj ine ustanovitelj ev dolZan skricati direktoi zav o di.

4.4.
Mandat dlanov Upravnega sveta traja 41eta.

4 .6 .
za dftektotja je lahko imenovana oseba, ki poleg z zakonom dolodenih pogojev, izpolnjuje senaslednje pogoje: ima najmanj univerzitetno izobrazbo, imavsaj pet let ustreznih delovnihizkusenj, ima vodstvene in organizacijske sposobnosti, attiuno"Juuj"J" l"Lr.ski jezik terpre dloZi v izij o ruzv oj a zav o da za mandatno obdobi e.



4 .7  .
Za ('as od podpisa te pogodbe pa do imenovanja direktorja Zavoda, vendar najved za d.obo
enega leta, Upravni svet imenuje vr5ilca dolZnosti direktorja Zavoda.Y tem dasu ima vrsilec
dolZno sti direktorj a pravi co zastop atr zav o d brez omej itev.

4 . 8 .
Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa Zavod in je
odgovoren za zakonitost dela Zavoda.

4.9.
Direktorja imenuje in razresuje upravni svet s soglasjem ustanoviteljev.

4 . 1 0 .
Mandat direktorja traja 4leta in je na to mesto lahko ponovno imenovan.

4 . t I
Direktor, ki ni imenovan izmed zaposlenih v Zavodu, sklepa delovno razmerje za das
mandata.

Strokovni svet

4.12.
Strokovni svet je strokovni organ Zavod,a.

Strokovni svet Steje sedem dlanov. ilane Strokovnega sveta imenuje Upravni svet na predlog
ustanoviteljev.

4 . 1 3 .
Strokovni svetje strokovni organ Zavoda. Obravnava vpra5anja s podrodja strokovnega dela
Zavoda, odloda o strokovnih vpra5anjih v okviru poobiastil, dolo8enih v statutu. Strokovni
svet pripravi program dela in razvojaZavoda ter daje direktorju mnenja in predloge glede
otganizacije dela in pogojev zarazvoj dejavnosti Zaioda. Podrobneje ,. ,,do!., pristojnosti
in nadin odlodanja Strokovnega sveta uredijo s statut<im, v skladu i zakonoiin pogodbo o
ustanovitvi Zavoda.

4 . t 4
Mandatna doba dlanov Strokovnega sveta je 4leta.

4 . 1 5
V Strokovnem svetu so priznani strokovnjaki iz podrodja znanstveno raziskovalne dejavnosti,
pedagoske dejavnosti, strokovnjaki iz gospodarstva:in regionalnih institucij O.uzUenega
pomena.



Direktor zavoda je pg funkciji dlanstrokovnega sveta in ga tudi vodi.

4 . 1 6 .
Vsak ustanovitelj
izvedbo projektov
prevzamejo sami.

ali skupina ustanoviteliev
le za lastne potrebg s tem,

:ma moZnost predlagati Strokovnemu svetu
da v tem primeru stro5ke v celoti prevzame ali

5. SPLOSNI AKTI ZAVODA

5 . 1 .
zavod ima statut, s katerim se urejajo organizacija zavod.a,pristojnosti organov zavod,a,nadinodlodanja ter druge zadeve, aotoelne J ," p"g"au" ;; 3. druga vpraianja, pomembna zaopravljanje dejavnosti in poslovanie zavoda.

5.2.
statut sprejme Upravni svet zavoda s sograsjem ustanoviteliev.

6. SREDSTV A ZAUSTANOVITEV ZAVODA

6.1.
ob ustanovitvi zavoda vsak ustanovitelj zagotovi ustanovitveni delez v visini najmanjI . 000. 000, 0 0 S IT ozir omavedkratnik te ga d,eleZa.

Gospodarska zbomic,a Slovenije, ki je. tudi ustanovitelj, daje namesto denamih sredstevprostor' kjer se opravlja delovanje tuuod,u- sedeZ u n^i"rii ,uobdobje 2 let, karpredstavlja vvrednosti 1.000.000,00 sIT ustanovitve nega derera. 
ou vuuuuJc z teL' Ka

y,::nlll.J#iH,3i""lfifins;ldflffitl;,""ovitvi zavod,a,v enkratnem znesku vpladajo

7. VIRI, NAdINT IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV

7  . 1 .
Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev.ustanoviteljev, drugih virov v sloveniji, Eu in vsvetu' s prodaio svojih storitev na trgu in delom na pro;et<titr. Sredstva, potrebna za
;flHti*jt 

svoje dejavnosti, zavod' lahko pridobiva tral i, dotacij, dedisdin, daril in drugih

7.2.
za zagonposlovanja se zanabavo materialnih sredstev koristijo ustanovitvena sredstva.



Za vsako poslovno letg bo zavod v svojem programu dela in v finandnern nadrtu opredelil
vi5ino sredstev za samo delovanje zavoda, ki jih morajo zagotavljati ustanovitelji.
Ustanovitelji iz gospodarstva prispevajo najmanj polovico sredstev, preostanek pa prispevajo
ustanovitelji iz vrst lokalnih skupnosti. Kljud za dehtev stro5kov med lokalne skupnosti se
dolodi na enak nadin , kot se doloda kljud v primeru financiranja ostalih skupnih p.ogru*ou.
ee ne pride do dogovora o kljudu iz pre.lSnlegaslavka, se kot mlritorni kriter4 uporabi delitev
po kljucu viSine proradunov iokainih skupnosti za preteklo delo. Za ustanovlteije s pocirodja
gospodarstva je kljud letnarealizacija zapreteklo leto, de se ne dogovorijo drugade.

7 .3 .
O nadinu tazpolaganja s preseZkom prihodkov nad odhodki in o nadinu razporejanja
primanjkljaj a zavoda odloda Upravni svet v skladu s statutom.

7.4.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga. Ustanovitelji ne
odgovarj aj o za obv eznosti zavoda.

8. ORGANTZACTJA ZAVODA

8 . 1 .
Otganizacija Zavoda se dolodi s statutom. Y zavodu se lahko za opravljanje posamezne
dejavnosti ali dela dejavnosti oblikujejo organizacijske enote.

9. PRISTOP NOVIH USTANOVITELJEV

9 . r .
O pristopu novih ustanoviteljev odloda Upravni svet po predhodnem mnenju dosedanjih
ustanoviteljev. Novi ustanovitelji pristopijo s pristopno iijavo in imajo t in" podpisa
pristopa in pladilom ustanovitvenega delela enake pravice kot ustanovitelil.

9.2.

Kadar je v postopku odlodanja organov zavoda predvidena podaja soglasja ali mnenja, mora
zapro5eni subjekt podati mnenje ali soglasje v roku 30 dni po prejemu-akta ali predloga, sicer
se Steje, da je bilo mnenje pozitivno oziroma soglasje dano.

10. PRENEHANJE USTANOVITELJSTVA

1 0 . 1
PoloZaj ustanovitelja lahko preneha:

- z tzstopom,
- z izkljuditvijo,
- s statusnim prenehanjem ustanovitelja kot lokalne skupnosti ali druge pravne osebe,

6



- v drugih primerih, dolodenih z zakonom ali statutom zavoda.

10.2.
Vsak ustanovitelj lahko iz Zavoda izstopi s 1.1. prihodnjega leta po tem, ko je podal izjavo in
poravnal vse obveznosti.

l n  2
I  U . J .

Izkljuditev ustanovitelja velja in udinkuje s pravnomodnostjo sklepa o izkljuditvi, sprejetega
po postopku, dolodenem s statutom zavoda.

V vseh drugih primerih preneha polo?aj ustanovitelja na podlagi sklepa Upravnega sveta
Zavoda, s katerim ugotovi pravno podlago in datum prenehanja poloZaji posameznega
ustanovitelja.

10.4.
Prenehanje pololaja ustanovitelja se vpi5e v sodni register.

11. PRENEHANJE ZAVODA

1 1 . 1 .
Zavod preneha delovati, de ustanovitelji sprejmejo akt o prenehanj u zavoda,ker so prenehale
potrebe ozitomapogoji za opravljanje dejavnosti, zakateie jebil Zavod ustanovlien.

1 t .2 .
zavod preneha delovati v drugih primerih, dolodenih z zakonom.

12. PREHODNE DOLOdNN

12.1 .
Do sprejema statuta in izvolitve organov Zavoda, vendar najved za d,obo enega leta,
sestavljajo Strokovni svet tisti predstavniki, ki so bili ob ustanovitvi zavoda vkljudeni v
oblikovanj e programa zav oda.

12.2.
Organi zavoda, sestavljeni in imenovani na nadin, kot je dolodeno v todki 4.7. in l2.L
pogodbe o ustanovitvi, v dasu svojega delovanja opravljajo vse naloge v okviru svojih
pristojnosti, kot je to dolodeno z zakonom in pogodbo o ustanovitv r zavodi.

t a  a
I z . ) -

Sprejem statuta in izvolitev, oziroma imenovanje organov Zavoda, se izvede najkasneje v
roku enega leta od sklenitve pogodbe o ustanovitvi zaiod,a.



r 13. KONCNE DOLOdBE

1 3 . 1
Vse spore v zvezi s to pogodbo bodo ustanovitelji resevali z medsebojnim dogovarjanjem.

1 a  aI 3 . Z

V primeru, da ustanovitelji o sporni zadevi ne morejo dosedi soglasja, je za re5evanje spora
pristojno stvarno sodi5de toiene stranke.

l a  a
I  J . J .

Ustanovitelju, ki kljub pozivu ne bo poravnal svojega deleLa stro5kov v zahtevanem roku, se
avtomatidno zamrznejo ustanoviteljske pravice, Upravni svet pa ga lahko s sklepom izkljudi
ter od njega zakrtevapovradilo Skode.

13.4
Pogodba o ustanovitvi Zavoda je napisana v toliko vsebinsko enakih izvodih, da vsak
ustanovitelj prejme po dva izvoda..

13 .s
Pogodba zadne veljati, ko jo podpi5ejo poobla5deni predstavniki ustanoviteljev.



Podpisniki pogodbe:

Obdina Sempeter - Vrtojba, Cesta
Lupan Dragan Valendid:

GoriSke zastopa

HIT d.d. , Delpinova 7a, Nova Gorica, Ki jo
predsednik uprave Branko TomaZid

Iskra Ar,'toelektrika d.d., polje 15, Sempeter pri zastoPa 
#w$qnm , Kpredsednik uprave AleS Nemec

ra Avtoelektr ika d.d.

HOLDING
d. i \ .  O.  3
NOVA GORICA

Meblo Holding, Industrijska 5, Nova Gorica, ki jg zastopa
predsednik druLbe Boris Lozel r

GOAP d.o.o Nova Gorica, ul. KlementaJuga00T, ki jo zasto
direktor druZbe Leon Krali

GZS Obmodna zbornica za severno primorsko, trg Edvarda
zastop a generalna sekretarka Ariana Grob elnik

Primorje Ajdov5dina
Du5an ernigoj
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Gorica - 4

zastopa predsednik

Nova Gorica, 06. september 2004


