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Številka: 61005-01/2011
Datum: 05.10.2011

PREDLOG SKLEPA

O ČLANSTVU V USTANOVI DR. ANTONA TRSTENJAKA

PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana

GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava Občine Sveta Ana

PREDLOG SKLEPA:

Na  podlagi  15.  člena  Statuta  Občine  Sveta  Ana  (Uradni  list  RS,  št.  39/2010  in
107/2010), Občinski svet Občine Sveta Ana na 5. redni seji, dne 05.10.2011 sprejme
Sklep o članstvu v Ustanovi dr. Antona Trstenjaka, v obliki, kot je predlagan.
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Na  podlagi  15.  člena  Statuta  Občine  Sveta  Ana  (Uradni  list  RS,  št.  39/2010  in
107/2010) je Občinski svet Občine Sveta Ana na svoji 5. redni seji, dne 05.10.2011
sprejel

SKLEP 

O ČLANSTVU V USTANOVI DR. ANTONA TRSTENJAKA

1. člen

Občinski svet Občine Sveta Ana soglaša s pristopom k članstvu Občine Sveta Ana k
Ustanovi dr. Antona Trstenjaka.

2. člen

Občinski svet Občine Sveta Ana pooblašča župana za podpis Listine o članstvu v
Ustanovi dr. Antona Trstenjaka.

Potrebna sredstva za članarino se zagotovijo v okviru proračunske postavke 30101
(stroški dela župana) in konta 402923 (druge članarine).

3. člen

Sklep začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Sveta Ana.
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Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr.
župan



OBRAZLOŽITEV:

Ustanova  dr.  Antona  Trstenjaka  je  neodvisna  in  samostojna  ustanova  splošno
koristnega in trajnega namena, ki jo upravlja uprava ustanove. Namenjena je širitvi
slovenske kulturne,  znanstvene in druge ustvarjalnosti,  štipendiranju ter varovanju
kulturne in naravne dediščine, v skladu z aktom o ustanovitvi. 

Svoje poslanstvo Ustanova dosega z naslednjimi dejavnostmi:

• štipendiranjem podiplomskega študija (specializacije, magisteriji, doktorati),
• sofinanciranjem inovativnih in razvojnih projektov,
• sofinanciranjem znanstvenih in strokovnih simpozijev in kongresov,
• navezovanjem stikov z naprednimi znanstvenimi, razvojnimi,  izobraževalnimi in

poslovnimi institucijami v Sloveniji, EU in svetu,
• promocijo Trstenjakove filozofije »človek človeku človek«.

Ustanova  dr.  Antona  Trstenjaka  želi  s  svojim  delovanjem  zagotavljati  visoke
moralne,  znanstvene  in  splošne  družbene  standarde,  ki  vodijo  v  dolgoročni  in
kvalitetni vsestranski razvoj Prlekije, Slovenskih goric in Haloz ter celotne Slovenije.

Filozofija  poslanstva  temelji  na  znanstvenem  in  humanističnem  izročilu  svetovno
znanega akademika prof. dr. Antona Trstenjaka.

V statutu Ustanove je določeno, da občine iz področja  Slovenskih goric,  Haloz in
Prlekije postanejo članice Ustanove na način, da o vstopu razpravlja občinski svet in
o tem sprejme sklep, nato se podpiše Listina o članstvu in plača članarina, ki za leto
2011 znaša 500,00 EUR. S tem občine in njeni občani pridobimo pravico do črpanja
sredstev  iz  Trstenjakovega  sklada  in  kandidiranja  svojih  predstavnikov  v  organe
fundacije.

Obrazložitev zapisala: 
Petra GOLOB, dipl. ekon.
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