Številka: 41031-16/2019
Datum: 19. 2. 2020
Obinski svet Obine Ajdovšina

Zadeva: Sklep o soglasju k zadolžitvi Regijske razvojne agencije Rod Ajdovščina
Predlagatelj: Tadej Beoanin, župan Obine Ajdovšina
Gradivo pripravil: Oddelek za gospodarstvo in razvojne zadeve
Pristojno delovno telo:
telo Odbor za finance

5. toka 12. seje Obinskega sveta Obine Ajdovšina

Predlagam, da Obinski
Obi nski svet Obine Ajdovšina na 12
12 . redni seji dne 05. 03. 2020
obravnava
obra vnava in sprejme Sklep o soglasju k zadolžitvi Regijske razvojne agencije Rod
Ajdovšina:
Ajdovšina :
Na podlagi 16. lena Statuta Obine Ajdovšina (Uradni list št. 44/2012, 85/15, 8/18 in
38/18) ter 10.g lena Zakon o financiranju obin (Uradni list RS,
št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.) je Obinski svet Obine
Ajdovšina na 12. redni seji dne 5. 3. 2020 sprejel:
SKLEP
o soglasju k zadolžitvi Regijske razvojne
razvojne agencije Rod Ajdovšina
Obinski svet Obine Ajdovšina soglaša, da se Regijska razvoja agencija Rod
Ajdovšina, kot izvajalec javnih nalog skladnega razvoja na obmoju ustanoviteljic in
nalog regionalne strukturne politike, v letu 2020 in 2021, zadolži za namen financiranje
izvedbe projektnih aktivnosti, v višini 50.000 €.
Razvojna agencija Rod bo s kreditnimi sredstvi krila stroške izvedbe nalog in aktivnosti
projekta LIFE ViVaCCAdapt, projekta SPOT goriške regije, projekta INTERBIKE 2 ter
nalog programa LAS Vipavska dolina – mehanizem CLLD.
Soglasje k zadolžitvi se podaja pod pogojem, da Razvojna agencija Rod Ajdovšina
zagotavljala servisiranje dolga iz lastnih virov in dolga ne bo zavarovala s stvarnim
premoženjem, ki je namenjeno izvajanju javne službe.
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OBRAZLOŽITEV
1. Pravna podlaga
• 10.g lena Zakon o financiranju obin (Uradni list RS,
št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.) in
• 16. len Statuta Obine Ajdovšina (Uradni list RS št. št. 44/2012, 85/2015, 8/2018 in
38/2018).
2. Opis stanja
Regijska razvojna agencija Rod svoje delovanje pretežno financira iz 2 virov in sicer iz
naslova sofinanciranja Obin soustanoviteljic javnega zavoda ter iz naslova izvajanja
projektov. Del prihodkov Regijska razvojna agencija Rod ustvari tudi s tržno
dejavnostjo. Glavno težavo poslovanja Regijske razvojne agencije Rod predstavlja
izvajanje projektnih aktivnosti. Za uspešno izvajanje je namre potrebno zalagati
sredstva za kritje stroškov, ki so sicer kasneje povrnjeni s strani programov
sofinanciranja. Zamiki refundacije pa pogostokrat presegajo 12 mesecev. Razvoja
agencija ves svoj presežek, likvidnostno vlaga v izvajanje projektnih aktivnosti, kar pa
v letu 2020 in po projekciji tudi v letu 2021 ne bo zadošalo ve. S kreditnimi sredstvi
bo Regijska razvojna agencija Rod zagotovila stabilno in nemoteno poslovanje ter
izvajanje že potrjenih projektov. Regijska razvija agencija Rod bo servisirala svojo
zadolžitev iz neproraunskih sredstev. Zadolžitev Regijske razvojne agencije Rod zato
tudi ne bo vplivala na zmožnost zadolževanja Obine Ajdovšina.
3. Finanne posledice
Sprejem sklepa ne bo imel neposrednih finannih posledic na proraun Obine
Ajdovšina.

Tadej Beoanin,
župan, l. r.
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