Številka: 309-4/2016-2
Datum: 20.6.2016
Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14
6240 Kozina

Zadeva: Predlog k pristopu Občini Hrpelje-Kozina med ustanovitelje
Regionalnega razvojnega centra Koper
Predlagatelj: županja Saša Likavec Svetelšek
Poročevalec: Giuliano Nemarnik
Pravna podlaga: 20. člen Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
(ZSRR-2) (Ur. l. RS, št. 20/2011), 13. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2A) (Ur. l. RS, št.
57/2012), 24. člen Statuta Regionalnega razvojnega centra Koper
V obravnavo: Odboru za gospodarstvo
Finančne posledice: ni finančnih posledic za občinski proračun in ne za druga
javnofinančna sredstva
Obrazložitev:
1. Uvod
Občinskemu svetu Občine Hrpelje–Kozina posredujemo v obravnavo povabilo k
pristopu Občine Hrpelje–Kozina med ustanovitelje Regionalnega razvojnega centra
Koper. Razlog za povabilo navajamo v nadaljevanju.

2. Obrazložitev
Ustanovitev Regionalne razvojne agencije Južna Primorska

Regionalni razvojni center Koper (v nadaljevanju: RRC Koper) je bil ustanovljen 10.
12. 1993 kot Zavod za pospeševanje podjetništva in obrti Koper (v nadaljevanju:
Zavod). Njegovi ustanovitelji so Gospodarska zbornica Slovenije, O bmočna zbornica
Koper, Republiški zavod za zaposlovanje, Območna enota Koper, ter zasebno podjetje
Studio TIP, d.o.o., Koper. 26. 5. 1998 je med ustanovitelje Zavoda pristopila Mestna
občina Koper, Studio Tip, d.o.o., pa je izstopil iz ustanoviteljske stru kture. Zavod se
je 10. 12. 1998 preimenoval v Regionalni razvojni center.
Sedem občin Obalno-kraške statistične regije, Občina Ilirska Bistrica in lokalne
razvojne organizacije v Obalno-kraški statistični regiji ter občini Ilirska Bistrica so
22. 5. 2001 pristopile k organizaciji Regionalne razvojne agencije Južna Primorska (v
nadaljevanju: RRA Južna Primorska). Njene naloge so obsegale pripravo regionalnih
in skupnih razvojnih programov, prijavo projektov na razpise za dodeljevanje
regionalnih razvojnih spodbud, koordinacijo dela lokalnih institucij, opravljanje
drugih nalog s področja regionalne politike, sodelovanje pri pripravi državnih
razvojnih dokumentov. Svet južnoprimorske regije, ki ga sestavljajo župani občin v
regiji, je na 2. seji v letu 2007, dne 23. 3. 2007, s sklepom št. 5, imenoval RRC Koper
za nosilca RRA Južna Primorska. V evidenco pristojnega ministrstva je bil vpisan 1.
10. 2007 za programsko obdobje 2007-2013. Svet južnoprimorske regije je RRC Koper
ponovno potrdil status nosilca RRA Južna Primorska na 3. redni seji, dne 10. 12. 2013.
RRC Koper je bil vpisan v evidenco regionalnih razvojnih agencij za programsko
obdobje 2014-2020 pri pristojnem ministrstvu 23. 6. 2014.

Sprememba ustanoviteljske strukture
Naloge RRA in pogoje, ki jih mora slednja izpolnjevati, opredeljujeta Zakon o
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) (Ur. l. RS, št. 20/2011) in
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega
razvoja (ZSRR-2A) (Ur. l. RS, št. 57/2012). V postopku sprejemanja v državnem zboru
je druga sprememba zakona, ki predvideva spremembo 1. alineje 3. odstavka 20. člena
ZSRR-2 tako, da se ta glasi: »RRA je pravna oseba z večinskim javnim vplivom na
podlagi večinskega deleža vpisanega kapitala, ustanoviteljskega deleža ali drugega
načina izvajanja večinskega vpliva in z večinskim vplivom občin znotraj javnega vpliva
pri čemer so ustanoviteljski oziroma lastniški deleži praviloma razpršeni .«
RRC Koper je zato začel postopek spremembe svoje ustanoviteljske strukture. Glede
na to, da je bila na ozemlju edine občine ustanoviteljice, Mestne občine Koper,
ustanovljena nova občina, je bilo smiselno, da bi slednja postala ena od ustanoviteljic
RRC Koper. Občina Ankaran je 24. 5. 2016 RRC Koper obvestila, da ne bo pristopila
med ustanovitelje. Zato je bil oblikovan predlog za poziv eni izmed ostalih občin v
Obalno-kraški statistični regiji k pristopu med ustanovitelje RRC Koper. Pri tem se je
izhajalo iz uravnoteženja geografske zastopanosti v ustanoviteljski strukturi. Poziv k
vstopu med ustanovitelje RRC Koper se zato naslavlja na Občino Hrpelje -Kozina, ki
je del Brkinov in obenem povezuje Kras s slovensko Istro.
Občina Hrpelje-Kozina bo s pristopom med ustanovitelje RRC Koper imela
predstavnika v Svetu zavoda RRC Koper, ki bo imel en glas. Sodeloval bo pri
upravljanju RRC Koper, sprejemu aktov, programov dela, sodeloval bo pri spremljanju
izvrševanja letnih programov, določanju letnega finančnega načrta in sprejemanju

zaključnega računa, imenovanju direktorja ter pri sprejemanju drugih odločitev.
Občina Hrpelje-Kozina z vstopom med ustanovitelje RRC Koper ne bo imela dodatnih
finančnih bremen. Skladno z dogovorom, ki ga vsako leto sprejme Svet južnoprimorske
regije, bo prispevala za delovanje RRA Južna Primorska, za ostale dejavnosti pa po
dogovoru. Navedeno je bilo v veljavi že doslej.
Pomen ohranitve statusa Regionalne razvojne agencije Južna Primorska
Neposrednih regionalnih spodbud, v okviru katerih je regija v preteklem programskem
obdobju prejela sredstva za neposredno financiranje najpomembnejših regijskih
projektov, v novem programskem obdobju ni več. Občina Hrpelje -Kozina je iz tega
vira prejela 1,8 mio eur evropskih sredstev. Regije se bodo morale v novem
programskem obdobju v okviru t.im. teritorialnega razvojnega dialoga pogajati s
pristojnimi ministrstvi za sofinanciranje prednostnih regijskih projektov. Pri tem imajo
RRA pomembno vlogo posrednika med ministrstvi in nosilci projektov. Če bi RRC
Koper izgubil status nosilca RRA Južna Primorska, bi to lahko ogrozilo nadaljevanje
teritorialnega razvojnega dialoga.
Nadaljnje delovanje RRA Južna Primorska je pomembno tudi zaradi usklajevanja
priprave regijskih projektov, ki se jih prijavlja na čezmejne in transnacionalne razpise
v novem programskem obdobju. RRA Južna Primorska poleg tega nudi tehnično in
administrativno
podporo
Razvojnemu
svetu
južnoprimorske
regije,
najpomembnejšemu organu regije, Svetu južnoprimorske regije, v katerem so županje
in župani občin, sklicuje odbore Razvojnega sveta južnoprimorske regije, ki sodelujejo
pri pripravi predlogov regijskih projektov. Delovanje in usklajevanje dela vseh
omenjenih teles bi bilo v primeru izgube statusa RRA oteženo. Zaradi navedenih
razlogov pozivamo Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina k sprejetju sklepov za pristop
občine med ustanovitelje RRC Koper in predlagamo sprejetje sklepa, ki je v prilogi.

Priloge:
- Akt o spremembi Pogodbe o ustanovitvi Zavoda za pospeševanje podjetništva
in obrti Koper z dne 10. 12. 1993,
- Statut Regionalnega razvojnega centra Koper,
- sprememba Statuta Regionalnega razvojnega centra Koper,
- soglasja ustanoviteljev k pristopu Občine Hrpelje-Kozina med ustanovitelje
RRC Koper (3x),
- Predlog sklepa (2x)

županja
Saša Likavec Svetelšek

