PREDLOG ODLOKA
Na podlagi 1. In 2. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I - ZUDE, 55/92
- ZVDK, 13/93 - ZP-G, 66/93 - ZP-H, 66/93 - ZVDK-A, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L,
36/00 - ZPDZC, 127/06 - ZJZP) ter 16. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 4/2014 in 24/2014), 16. člena Statuta Občine Hrpelje – Kozina (Uradni
list RS št. 28/2011), 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS št. 117/2007), 16. člena
Statuta Občine Komen (Uradni list RS št. 80/2009 in 39/2014), so Občinski svet Občine
Divača na seji dne _______ 2015, Občinski svet Občine Hrpelje – Kozina na seji dne
_______2015, Občinski svet Občine Sežana na seji dne _______2015 in Občinski svet
Občine Komen na seji dne 25.11. 2015 sprejeli
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda Območna razvojna agencija
»ORA Krasa in Brkinov«
1. člen
V Odloku o ustanovitvi zavoda Območna razvojna agencija »ORA Krasa in Brkinov«
(Uradni list RS, št. 124/2004) se v 1. členu v prvem odstavku na koncu druge alinee črta
beseda »in« ter doda nova četrta alinea, ki se glasi:
- Občina Komen, davčna številka 98324390, s sedežem v Komnu, Komen 86.
V tretjem odstavku se za besedo »odgovornosti« postavi pika, preostalo besedilo pa se črta.
2. člen
V 3. členu se v prvem odstavku v tretji alinei na koncu besedila pika spremeni v vejico ter
doda nova četrta alinea, ki se glasi:
-

Občina Komen.

3. člen
V 5. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi: Sedež ORA je v Sežani, Partizanska
cesta 4.
V sedmem odstavku se beseda »pečat« nadomesti z besedo »žig« in črta besedilo
»Partizanska cesta 82, Sežana«.
4. člen
V 7. členu se spemeni tretji odstavek tako, da se glasi:
18.120 Drugo tiskanje
47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
58.110 Izdajanje knjig
58.130 Izdajanje časopisov
58.190 Drugo založništvo
59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj

66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in
pokojninske sklade
69.103 Druge pravne dejavnosti
69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
71.111 Arhitekturno projektiranje
71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
74.200 Fotografska dejavnost
74.300 Prevajanje in tolmačenje
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in
tehnologije
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
79.110 Dejavnost potovalnih agencij
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
90.030 Umetniško ustvarjanje
90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
92.001 Dejavnost igralnic
93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov
93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
94.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
94.120 Dejavnost strokovnih združenj
5. člen
V 10. členu se v prvem odstavku beseda »pet« nadomesti z besedo »šest«.
6. člen
V 15. členu se v prvem odstavku beseda »štirih« nadomesti z besedo »pet«.
7. člen
Ne glede na določbo 6. člena tega odloka opravlja sedanji direktor svojo funkcijo do konca
mandata, za katerega je imenovan.
8. člen
V 21. členu se na koncu prvega odstavka črta pika in doda se naslednje besedilo »s tem, da se
višina sredstev financiranja vsake občine ustanoviteljice vsako leto določi s pogodbo«.
PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

9. člen
Zavod Območna razvojna agencija »ORA Krasa in Brkinov« mora statut in druge akte
zavoda uskladiti s tem odlokom v 90 dneh po njegovi uveljavitvi.

10. člen
V skladu s 5. členom tega odloka mora Občina Komen svojega predstavnika v Svet Območne
razvojne agencije Krasa in Brkinov imenovati najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi tega
odloka. Mandat imenovanja predstavnika Občine Komen traja do konca mandata sedanjega
sveta zavoda.
11. člen
Ta odlok v enakem besedilu sprejmejo vsi občinski sveti občin ustanoviteljic in začne veljati
osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka:
Divača, dne

Alenka Štrucl Dovgan
županja

Številka: 302-2/2015-6
Hrpelje-Kozina, dne 10.12.2015

Saša Likavec Svetelšek
županja

Številka:
Sežana, dne

Številka: 007-13/2015-3
Komen, dne 25.11.2015

Davorin Terčon
župan

Marko Bandelli, mag. posl. ved.
župan

