Gospodarska zbornica Slovenije,
Dimičeva ulica 13, 1504 Ljubljana, ki jo zastopa generalni direktor mag. Samo Hribar Milič,
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje,
Rožna dolina, cesta IX / 6, 1000 LJUBLJANA, ki ga zastopa generalna direktorica Mavricija Batič,
Mestna občina Koper,
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ki jo zastopa župan Boris Popovič,
Občina Hrpelje-Kozina,
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, ki jo zastopa županja Saša Likavec Svetelšek,

se dogovorijo in sklenejo naslednji

Akt
o spremembi Pogodbe o ustanovitvi Zavoda za pospeševanje podjetništva in obrti Koper
z dne 10. 12. 1993

1. člen
Pogodbene stranke so soglasne, da z dnem sklenitve tega akta vstopi med ustanovitelje Regionalnega
razvojnega centra Koper (v nadaljevanju: zavod), v katerega se je preimenoval Zavod za pospeševanje
podjetništva in obrti Koper, Občina Hrpelje-Kozina. Sprememba ustanoviteljske strukture je potrebna
zaradi izpolnjevanja pogojev za regionalno razvojno agencijo, kot jih določa 13. člen Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2A) (Uradni
list RS, št. 57/2012, z dne 27. 7. 2012).
Občina Hrpelje-Kozina vstopa v zavod s pravicami in obveznostmi po Zakonu o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/1991, z dne 22. 3. 1991), po Pogodbi o ustanovitvi Zavoda za pospeševanje podjetništva in obrti
Koper in po Statutu zavoda.
Občina Hrpelje-Kozina ne odgovarja za obveznosti zavoda do dneva sklenitve tega Akta.

2. člen
Nova medsebojna razmerja med ustanovitelji zavoda se uredijo s podpisom tega Akta in novega
Statuta zavoda.

3. člen
Na podlagi tega Akta se pri sodnem registru vpiše vstop Občine Hrpelje-Kozina med ustanovitelje
zavoda.
Za ureditev postopka za vpis sprememb po tem Aktu se pooblasti direktorja zavoda.

4. člen
Za sporazumno nerešene spore je pristojno sodišče v Kopru.
Ta Akt je napisan in podpisan v šestih izvodih, za vsako stranko en izvod, en izvod za arhiv zavoda, en
izvod pa za sodni register.

Koper, dne

Gospodarska zbornica Slovenije,
generalni direktor mag. Samo Hribar Milič

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje,
generalna direktorica Mavricija Batič

Mestna občina Koper,
župan Boris Popovič

Občina Hrpelje-Kozina,
županja Saša Likavec Svetelšek

