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Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na 36. redni seji 20.3.2014 obravnava in
sprejme:
PREDLOG SKLEPA
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 44/2012) je Občinski svet
Občine Ajdovščina na 36. redni seji dne 20.3.2014 sprejel:
SKLEP
o soglasju k izstopu Občine Komen iz javnega zavoda Razvojna agencija ROD Ajdovščina
1.
Občina Ajdovščina soglaša z izstopom Občine Komen iz javnega zavoda Razvojna agencija
ROD Ajdovščina.
Ta sklep velja takoj.

2.

Številka:
Datum:

Župan
Marjan POLJŠAK s.r.

OBRAZLOŽITEV:
1. Pravni temelj:
16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 44/2012)
2. Opis stanja
Župani občin Ajdovščina, Vipava in Komen so v letu 2008 na podlagi Zakona o zavodih
sklenili Pogodbo o ustanovitvi Razvojne agencije ROD. V skladu z določilom 1. člena je
namen sklenitve te pogodbe ustanovitev javnega zavoda, ki bo sodeloval pri skrbi za razvoj
območja, na katerem delujejo ustanoviteljice (občine).

V letu 2013 so vse tri občine pristopile k izdelavi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Razvojna agencija ROD Ajdovščina, vendar se je v času priprave in obravnave tega odloka
Občina Komen odločila, da izstopi kot ustanoviteljica tega javnega zavoda ter da svoja
ustanoviteljska sredstva v višini 765,03 EUR prenese na preostali dve ustanoviteljici, Občino
Ajdovščina in Občino Vipava, kot to izhaja iz njenega sklepa št. 032-2/14-5 z dne 26.2.2014.
Zakon o zavodih namreč v 8. členu določa, da se z aktom o ustanovitvi zavoda uredijo
medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda. Ker pa v pogodbi o ustanovitvi
javnega zavoda ni določeno ničesar v zvezi z medsebojnimi pravicami in obveznostmi pri
izstopu posamezne občine, tudi ne obstaja dolžnost zavoda, da bi sredstva izstopajoče
občine izplačal tej občini. Zato se pri izstopu le zmanjša število ustanoviteljic, delež
izstopajoče občine pa preide na preostali občini. Z dnem izstopa preidejo na preostali občini
tudi vse pravice, dolžnosti in obveznosti izstopajoče občine.
Občina Komen je javnemu zavodu ob ustanovitvi zagotovila sredstva v višini 765,03 EUR,
tako da njen ustanoviteljski delež znaša 18,69%. Ker so se v preteklosti deleži ustanoviteljev
tega zavoda pri izstopu prenašali na preostale ustanovitelje v enakih delih, takšna praksa
narekuje, da se tako ravna tudi v tem primeru.
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.
3. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema sklepa:
Sprejem tega sklepa ne bo imel učinkov na občinski proračun, ker bosta preostali občini
zagotavljali sredstva za delo iz proračuna, z Občino Komen pa bo zavod kot doslej posloval v
okviru tržne dejavnosti.
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