Na podlagi 2. in 8. dlena in drugih dlenov Zakona zavodih (Ur. l. RS 3t. 12191, 17191 - ZUDE, 55192 - ZVDK,
13t93,66tg3,45194 - Odl. US, 8196,31100 - ZP-L,36100 - ZPDZC,l27106 - ZIZP) in 9., 11. ter 15. tlena in
A.rgitr dlenov Zakona o Visokem Solstru (Ur.l. RS, 3t.67 193, Ur. 1., RS, 5t.32112 - uradno prediSdeno besedilo,
40llt - ZUpJS-A, 401t2 - ZUIF,57112 - ZPCP-2D in l09ll2 ), po predhodno pridobljenem soglasju Upravnega
odbora zt:C'AZU -sklep 2dne22.4.2011, odlodbiit.014l-4112011117 zdne 18. 10.2012 insklepaopopravi

tj. sklep 3t. 0141-47l20lll2l z dne 17.10.2013, Nacionalne agencije Republike Slovenije za
kakovost v visokem Solstvu ustanovitelj:
navedene odlodbe,

o

ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana, ki ga kot
direktor zastopa prof. dr. Oto Luthar (v nadaljevanju: ZRC SAZU),

sprejme naslednji

AKT O USTANOVITVI
PODIPLOMSKE SOLE ZRC SAZU

I.

D

PREDMET POGODBE

f

Ustanovitelj s tem aktom ustanavlja Podiplomsko Solo ZRC SAZU kot samostojni visokoSolski zavod (v
nadaljevanju: pS ZnC SAZTJ oziroma zavod) za izvajanje podiplomskega izobtrtevanja in usposabljanja,
izobrrtev anj a na po sebn ih strokovnih podrodj ih in razi skovalne dej avnosti.

I

PS zRC

l.l.

sAzu je fakulteta.

K ustanoviteljstvu zavoda lahko pristopijo tudi druge

domade in pravne osebe, de tako odlodijo predstavniki

ustanovitelja na seji skup5dine zavoda.
pS ZRC SAZU je pravna oseba, ki ima statut, s katerim ureja organizacijo in delovanje.
1.2. S to pogodbo ustanovitelj dolodi za novoustanovljeni zavod:

I

I

t,
b

.
.
.
r
r
o
.
r
.
.

ime in sedeZ,
dejavnost'
organe,

sredstva, ki so zagotovljenaza ustanovitev in zadetek dela,
vire, nadin in pogoje pridobivanja sredstev za delo,
nadin razpolaganja s preseZki prihodkov nad odhodki,
nadin kritja primanjkljaja prihodkov nad odhodki,
pravice, obveznosti in odgovornosti v pravnem prometu,
odgovornost ustanovitelja za obveznosti zavoda ter
druge pravice in obveznosti, pomembne za ustanovitev in opravljanje dejavnosti.

2.IME IN SEDEZ
2.1.

Ime zavoda: Podiplomska Sola ZRC SAZU
Skraj5ano ime zavoda: PS ZRC SAZU

Ime zavodav angleSkem jeziku: Postgraduate School ZRC SAZU
Skrajiano ime zavoda v angleSkem jeziku: PGS ZRC SAZU.
2.2.

SedeZ zavoda:

Ljubljana, Novi trg 2, Slovenija.
3. DEJAVNOST

3.1. Zavod v okviru registrirane dejavnosti opravlja izobralevalno in znanstvenoraziskovalno dejavnost na
Srudijskih podrodjih, dolodenih s tem odlokom in statutom, ter druge dejavnosti, ki so z njima neposredno
povezane.

Zavodizvaja podiplomske Studijske programe na Studijskem podrodju, ki je v skladu s predpisom o uvedbi in
uporabi klasifikacijskega sistema izobralevanja in usposabljanja opredeljenokol 22 Humanistika. Znanstvene
discipline po klasifikaciji Frascati so opredeljene s humanistidnimi vedami.
Dodatna Studijska podrodja s soglasjem ustanovitelja dolodi zavod v statutu.
3.2. V skladu s predpisom o standardni klasifikaciji dejavnosti opravljazavodnaslednje dejavnosti
I

zobr a\ev alna dej avno

;

st :

-P85.422 VisokoSolsko izobraZevanje

-p85.520 lzobraLevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na podrodju kulture in umetnosti
-p85,590 Druge nerazvr5deno izobralevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
-P85.600 PomoZne dejavnosti za izobtalevanje
Znanstvenoraziskovalna de.i avnost:
-14:72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na podrodju druZboslovja in humanistike

I

Drrge dejavnosti:

00

sej mov, sredanj
iasoPisov
Tiskanje
-Cl8.l l0
-C18.120 Drugo tiskanje
-C18.130 Priprava za tisk in objavo
-C18.140 KnjigoveStvo in sorodne dejavnosti
-C18.200 RazmnoZevanje posnetih nosilcev zapisa
-J58.1 l0 Izdaianle knjig
-J58.130 IzdajanjedasoPisov
-J58.140 lzdajanle revij in druge periodike
-i58.190 DrugozaloZni5tvo
-J.59.200 Snemanje in izdajanje zvodnih zapisov in muzikalij
-J62.010 Radunalni5ko programiranje
-J63.1 l0 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
Dejavnost, knj iZnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti
-R9 1 .0 I
-R9 1.030 Varstvo kulturne dediSdine
-druge s tem povezane dejavnosti, kijih zavod s soglasjem ustanovitelja dolodi v statutu.

-N 82.

3

Organiziranj e razsrav,

fizidnimi ali
3.3. Raziskovalno in razvojno delo poteka v tesni povezavi z ustanoviteljem ZRC SAZU, drugimi
zavod'
v
na
Studij
po5iljajo
kandidate
ki
pravnimi osebami,
3.4. Zavodse vkljuduje v mednarodno znanstveno dejavnost in
doma in v svetu.

se

v ta namen povezuje s sorodnimi institucijami

i.5. PS ZRC SAZU izvaja tudijavna pooblastila v skladu zzakonl
2. ORGANI ZAVODA
-1.1.

Organi zavoda so: skupsdina, upravni odbor, dekan, senat, akademski zbor in Studentski svet.

je vsakokratni
Skupsdino zavoda sestavljajo trije (3) predstavniki ustanovitelja. Predstavnik ustanovitelja
osebe, ki
(2)
imenovane
njega
od
zakoniti turtopnik ustanovitetaoziroma od njega imenovana oseba in 5e dve
so zaposlene ali poslovno sodelujejo z ustanoviteljem'

l.l.

-1.2.1. Skup5dina odloda

o zadevah iz svoje pristojnosti na sejah, kijih lahko sklide dekan, upravi odbor ali

ustanovitelj.
.1.2.2. Skup5dina veljavno odloda, de

je na seji navzoda veiina predstavnikov ustanovitelja.

-1.2.3. Skup5dina odloda z vedino oddanih glasov vseh predstavnikov, ki so navzodi na seji, razen ee
poru.n"^" odloditve doloda drugade. Zavodenje seje skup5dine se izvoli predsednik skupldine.

shtut

za

-1.2.4. Pristojnosti in naloge skup5dine so:

l. izvoli in razre5uje ilane upravnega odbora, ki zastopajo interese ustanovitelja,
2. daje soglasje k imenovanju in razre5itvi dekana,
3. daje soglasje k statutu,
4. sprejema poslovnik o delu skup5dine,
5. rp...j.. sirate5ki natrtzadelovanje in razvoj zavodana predlog upravnega odbora in dekana,
6. daje soglasje k spremembam in dopolnitvam dejavnosti zavoda,
na predlog upravnega odbora,
7 . po potreUi i*"nr;" revizorja za revizljo letnega porodila zavoda
8. daje soglasje k letnemu porodilu zavodana predlog upravnega odbora,
g. odloda o razporejanju pieseZka zavodaoziroma o nadinu pokrivanja primanjkljaja zavoda,
10. daje mnenji k- piediogom Studijskih programov

in projektov zavoda ter

prednostnim

podrodjem delovanja zav oda,

1. daje soglasje k vkljudevanju dodatnih ustanoviteljev zavoda,
12. spiejerna uttiunortl in zagotavlja podporo za zagotav\anje finandnih in drugih sredstev
I

za

delovanje zavoda,
13. opravlja druge naloge v skladu s predpisi, to pogodbo in statutom zavoda.
zavoda se lahko natanineje
4.2.5. pristojnosti, nadin imenovanja predsednika skupSdine ter poslovanje skupSdine
dolodijo s statutom zavodaoziroma s poslovnikom o delu skupsdine.

o zadevah materialne
4.3. Upravni odbor je organ upravljanja zavoda. Poleg nalog, dolodenih zzakonom, odloda
zavoda'
nu.uu" in skrbi za nemoteno materialno poslovanje
4.3. I . Upravni odbor Steje pet (5) dlanov, od tega:
dva (2) dlana izvoli skuP5dina

o
.
.
o

ki opravljajo visoko5olsko dejavnost
zavoda
delavci
dlana izvolijo drugi

enega (1) dlana izvolijo delavci,
enega

(l)

eneEo (1) dlana

izvolijo

Studenti

lahko spremeni v
V primeru, da pristopijo k zavodu dodatni ustanovitelji, se Stevilo dlanov upravnega odbora
skladu s sklePom skuP5dine.

zarazre5itev
43.2.elane upravnega odbora lahko razresi organ, ki jih je imenoval oziroma izvolil. Razlogi

se

dolodijo s statutom zavoda.

4.3.3. Predsednika upravnega odbora izvolijo dlani upravnega odbora
upravnega odboraje vedno eden izmed dlanov,

kijihje

z

vedino vseh glasov' Predsednik

izvolila skupsdina.

Upravni odbor odloda z vedino
4.3.4. tJpravni odbor veljavno odloda, de je na seji navzoda.vedina vseh dlanov.
drugade'
dolodeno
ali
statutom
pogodbo
to
ni
s
de
razen
anov,
odianih glasov navzodihdl
katerega mandat je dve (2)
4.3.5. Mandat dlanov upravnega odbora je Stiri (4) leta, razenpredstavnika Studentov,
Studenta' mu mandat
status
ali
izgubi
leti. V kolikor predstavnik Studentov v dasu trajanja mandata zakljudi Studij
preneha.

4.3.6. Pristojnosti in naloge upravnega odbora so:
l. na predlog senata in s soglasjem skup5dine imenuje in razre5uje dekana,
2. sprejema letno Porodilo zavoda,
3. sprejema program dela in finanini na(rtzavoda,
4. obravnava in sprejema evalvacijska porodila,

5.
6.
7.
8.
g.

sprejema statut zavoda s soglasjem skupSdine,
sprejema poslovnik o svojem delu,
sprejema druge splo5ne akte zavoda,
spremlja in nadzoruje poslovanje zavoda,
daje soglasje ,,u p.uuni posle vedje vrednosti, investicije in zadolZevanje zavoda,
10. opravlja druge niloge v skladu s predpisi, to pogodbo in statutom zavoda.

4.4. Poslovodni organ zavodaje dekan, ki ga na predlog senata imenuje in razre5uje upravni odbor s soglasjem
skup5dine za dobo Stirih let, brez omejitev ponovnega imenovanja.

4.4.1. Dekan organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, zastopa in predstavlja zavodinje odgovoren za
zakonitost dela zavoda ter hkrati opravlja funkcijo strokovnega vodenja inje odgovoren tudi za strokovnost dela
zavoda.

4.5. Senatje strokovni organ zavoda.
4.5.1. Senat ima vsaj devet (9) dlanov.

4.5.2. Senat sestavljajo redni profesorji in drugi visoko5olski uditelji, tako da zastopajo vse osnovne smeri dela
zavoda, navedene v prvi alineji todke 3.1., vse znanstvene discipline znotraj teh smeri in da pokivajo vsa
strokovna podrodja zavoda. Dekanje po funkciji dlan senata.
4.5.3. Pristojnosti senata, Stevilo in nadin imenovanja dlanov senata se dolodijo s statutom.

4.6. Akademski zbor sestavljajo vsi habilitirani uditelji, znanstveni delavci in visokoSolski sodelavci, ki
sodelujejo v delu zavoda in predstavniki Studentov.
Podrobneje se pristojnosti akademskega zbora in nadin imenovanja dlanov dolodijo s statutom.

4.7. Studentski svet sestavljajo vsi vpisani Studentje. Podrobneje se pristojnost Studentskega sveta dolodijo

s

statutom.
5. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN

ZAdETEK DELA

5.1. Za ustanovitev in zadetek dela zavoda zagotavlja ZRC SAZU potrebno okolje, osnovne prostore za delo in
sredstva zadelovanje zavodav okviru svojih prostorskih in raziskovalnih kapacitet (opremo in kader).
6.

VIRI, NAdIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV

6.1. Zavod pridobiva sredstva za delo:

r
.
.
o
.

iz vloZkov ustanovitelja,
s

pladili za storitve,

in drugimi prispevki za Studij,
iz dotacrj, donacij, dedi5din in daril,
iz drugih virov.
s Solnino

6.2. Zavodpridobljena sredstva za delo uporablja skladno
7.

7

s

potrjenim programom dela in finandnim nadrtom.

NAdIN RAZpoLAGANJA s pRESEZKoM pRIHoDKov NAD oDHoDKI, oDcovoRNosr zA
OBVEZNOSTI IN NAEIN KRITJA PRIMANJKLJAJA

.1. Zavod posluje na podlagi potrjenega programa dela in finandnega nadrta-

.2. Program dela in finandni nadrt sprejema upravni odbor zavoda na predlog dekana. ie dekan med poslovnim
letom ugotovi, da sredstva po finandnem nadrtu ne zado5dajo zaizvedbo programa, predlaga upravnemu odboru
uskladitev programa s finandnimi sredstvi ali predlaga ukrepe za pridobitev dodatnih hnandnih sredstev.
7

7.3. Poslovno leto zavoda

je

enako koledarskemu letu. Dekan

v

rokih,

ki

so dolodeni

z

Zakonom o

radunovodstvu, izdela in predloZi letno porodilo v sprejem upravnemu odboru, ta pa v soglasje skup5dini.
Letnemu porodilu mora biti priloZeno tudi porodilo o delu upravnega odbora v preteklem poslovnem letu. Ce
skup5dina tako odlodi, mora biti letnemu porodilu priloZeno tudi mnenje revizorja.
7.4. O nadinu razporeditve preseZka prihodkov nad odhodki, ki je ugotovljen v letnem porodilu zavoda, odloda
skupSdina zavoda na predlog upravnega odbora.

7.5. O nadinu pokrivanja preseZka odhodkov nad prihodki odloda skupSiina zavoda na predlog upravnega
odbora.

8. PRAVICE,

OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU

8.1. V pravnem prometu ima zavoda v okviru registrirane dejavnosti vsa pooblastila.

8.2. Za svoje obveznosti zavod odgovarja neomejeno z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga in ima na njih
lastn insko Pravico.

9. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTT USTANOVITELJEV ZAVODA
9.1. Ustanovitelj je odgovoren za obveznosti zavoda do vi5ine wednosti sredstev, ki

jih vloZili v ustanovitev.

izjemo odgovornosti za obveznosti iz prej5njega odstavka nima nikakrSnih drugih
premoZenjsko-pravnih obveznosti do zavoda in ne odgovarj ajo za materialno-pravne obveznosti zavoda do
9.2. Ustanovitelj,

z

drugih.
10.

ORGANIZACIJAIN SPLOSNI AKTI ZAVODA

10.1. Organizac4o zavoda, organe, njihove pristojnosti in nadin ter postopek izvolitve in nadin odlodanja,
pogoje, postopek in nadin izstopa ustanoviteljev iz ustanoviteljstva zavoda, ter druga vprasanja, pomembna za
opravljanje dejavnosti in poslovanja zavoda, ureja statutu zavoda'

v

10.2. Statut zayoda sprejme upravni odbor zavoda s soglasjem skup5dine. Poslovnik o delu skup5dine sprejme
skup5dina. Druge sploSne akte sprejme upravni odbor.
10.3. Delovnarazmerla, sodelovanje delavcev pri upravljanju in uresnidevanju pravic delavcev
urejajo v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo.

v zavodu

se

fi.ZATE"IEK DELA, TRAJANJE, STATUSNE SPREMEMBE IN PRENEHANJE ZAVODA
pa
11.1. Zavodje pravna oseba in pridobi pravno in poslovno sposobnost z dnem vpisa v sodni register, z delom
dela.
za
zadetke
pogojev
predpisi
predpisanih
s
drugih
po
vseh
izpolnitvi
pridne takoj po vpisu v sodni register in
1l .2. Zavod je ustanovljen za nedoloden das.
1

I

.3. O statusnih spremembah, povezovanju in zdruLevanju zavoda odloda skupSdina.

11.4. Zavod preneha v primerih in po postopku, dolodenim z zakonom'

I

I

V

ki

ostanejo
ustanovitelju zavodasorazmernonjihovemuustanoviteljskemuvloZku.

11.5.

primeru prenehanja zavoda pripadajo sredstva,
12. PREHODNE IN

po opravljenem stedaju ali likvidaciji,

KON.NE DOLOEBE

12.1. Za izvedbo vseh potrebnih aktivnosti za ustanovitev zavoda

in za vpis zavoda v uradne evidence ter

za

javne veljavnosti se poobla5da pfo.L
izvedbo postopkov v ziezi s pridobitvijo soglasja k Studijskim programom
dr. Jelico Sumid-Riha, ki di imenovanja rednega dekana zavoda opravlja funkcijo vrsilca dolZnosti dekana
zavoda.

V roku najved Sest (6) mesecev po vpisu zavoda v sodni register vr5ilec dolZnosti dekana sklide sejo
interese
skupSdine, na kateri predstavniki ustanoviteljev izvolijo dlane upravnega odbora, ki zastopajo
jih
izvolijo
ki
odbora,
upravnega
preostalih
dlanov
izvolitve
do
odbora
upravnega
Izvoljeni
dlani
ustanoviteljev.
po tej
odbora
upravnega
naloge
in
pristojnosti
izvajajo
polno
veljavno
Studentov,
in
zaposlenih
predstavniii
12.2.

Pogodbi.
ga predloZi
12.3. Upravni odbor najved Sest (6) mesecev po svoji izvolitvi sprejme statut zavoda in

v soglasje

skupSdini.

delavci in visoko5olski
12.4. Akademski zbor sestavljajo do sprejema statuta vsi visokoSolski uditelji, znanstveni
sodelavci,

ki

so sodelovali prioblikovanju programov zavoda, ter visoko5olski uditelji, znanstveni delavci in

visokoSolski sodelavci, ki se v zavodu zaposlijo. Akademski zbor izvoli prvi senat zavoda z vedino ogrf@imfti
glasov dlanov zboray roku najved 6 mesecev po vpisu zavoda v sodni register.
12.5. Pogodba pridne

veljatiz dnem podpisa poobla5denih predstavnikov ustanovitelja.

Ljubljana, 26.11.2013
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Pred overiWijo podpisa na tej listini sem notar
navzoEe pogodbene stranke opozoril, da je
za vsebino listine notar odgovoren le, 6e jo
sestavi v obliki notarskega zapisa

NOTAR

MIRO

KO5AK

Trg republike 3, 1000 Ljubljana

Notar MIRO KOSAK iz Ljubljane potrjujem, da je:

Oto Luthar, direktor ZNANSTVINOMZISKOVALNEGA CENTERA SLOVFI\:SKF
AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMFTNOSTI, lastnorodno podpisal to listino.
Istovetnost imenovanega je bila ugotovljena na podlagi deponiranega podpisa:
Ad/1 DP s9/01

st. ov 77Lol2oL3
V Ljubljani, dne LL.L2.20L3

.
,.'.:,.

.if
l:

ij

-:,

Miro'ko5ak
ii

u. z.
Na podlagi izpiska iz sodnega registra oz. z neposrednim vpogledom v centralno informatizirano

bazo poslovno sodnega registra ugotovim, da

je

pravna oseba ZNANSTVINORAZISKOVALNI

IN UMETI\OSTI, Novi trg 2, Ljubljana vpisana v
poslovno sodni register AJPES/PRS z matidno 5t. 5105498000 in
zastopnika za

CENTER SLCIVENSKI AKADEMIJE ZNANOSTI
zastopanje.

V Ljubljani, dne

11.12.2013

nota

iro Koiak
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