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Zadeva: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda
Območna razvojna agencija »ORA Krasa in Brkinov« - skrajšani postopek
Predlagatelj: Saša Likavec Svetelšek, ţupanja občine
Poročevalec: Robert Kastelic, občinska uprava
Pravna podlaga:
-

-

Zakon 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),
16. člen Statuta Občine Hrpelje–Kozina (Uradni list RS, št. 51/2015).

Obrazložitev:
Občinski sveti Občin Divača, Hrpelje-Kozina in Seţana so v letu 2004 z Odlokom o
ustanovitvi zavoda Območna razvojna agencija »ORA Krasa in Brkinov« (Uradni list RS,
št. 124/2004) (v nadaljevanju: Odlok) ustanovili Zavod Območna razvojna agencija »ORA
Krasa in Brkinov« (v nadaljevanju: Zavod ORA).
Občina Komen je na 5. seji Sveta zavoda ORA, ki je bila dne 16.12.2014, izrazila interes
za vstop v Zavod ORA. Ţupani Občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Seţana so
pobudo o vstopu Občine Komen obravnavali tudi na koordinaciji ţupanov dne 31.03.2015
in jo podprli ter naloţili ORI, da pridobi soglasja občin ustanoviteljic ter pripravi osnutek
spremembe in dopolnitve odloka. Pri tem so se oprli na 3. člena Odloka, ki določa: »Za
pristop nove ustanoviteljice oz. partnerja sta potrebna sklep sveta zavoda, ki je sprejet z
dvotretjinsko večino vseh članov Sveta zavoda, in soglasje ustanoviteljic.«
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Svet Zavoda ORA je na svoji seji dne 4.8.2015 soglasno sprejel sklep o vstopu Občine
Komen v Zavod ORA. Občina Hrpelje-Kozina je dne 24.9.2015 kot soustanoviteljica
izdala soglasje k pristopu Občine Komen v Zavod ORA, Občina Seţana je izdala soglasje
dne 22.10.2015, Občina Divača pa dne 18.11.2015.
Zaradi pristopa Občine Komen k soustanoviti Zavoda ORA je potrebna sprememba
Odloka o ustanovitvi zavoda Območna razvojna agencija »ORA Krasa in Brkinov« v vseh
členih, v katere je treba poleg ostalih treh soustanoviteljic vključiti tudi Občino Komen.
V Odloku so upoštevane pripombe Statutarno pravne komisije, ki je predlog odloka ţe
obravnavala na seji dne 7.12.2015.
Občina Komen je predlagani odlok ţe sprejela, in sicer na seji občinskega sveta dne
25.11.2015. Občine Divača, Hrpelje-Kozina in Seţana naj bi predlog Odloka uvrstile na
dnevni red na prvo naslednjo sejo občinskega sveta.
Sprememba odloka bo imela tudi finančne posledice za proračun Občine Hrpelje-Kozina,
in sicer je v letu 2016 planiranih 17.820 EUR za opravljanje nalog Območne razvojne
agencije, namesto dozdajšnjih prej 23.760 EUR sredstev. Občine zagotavljajo sredstva za
izvajanje redne dejavnosti Zavoda ORA v enakih deleţih v skladu z vsakoletnim letnim
planom in finančnim načrtom Zavoda ORA.
Doda se tudi, da mora Zavod ORA svoj Statut in druge akte zavoda uskladiti z odlokom v
90 dneh po uveljavitvi odloka. Doda se tudi določilo, da mora Občina Komen svojega
predstavnika v Svet Zavoda ORA imenovati najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi
odloka. Mandat predstavnika Občine Komen traja od imenovanja do konca mandata
sedanjega sveta zavoda. V prehodnih in končnih določbah je tudi določilo o začetku
veljavnosti Odloka.
Na podlagi 82. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS
št. 98/2015) lahko občinski svet v primeru manj zahtevnih sprememb in dopolnitev
odlokov, na obrazloţen predlog predlagatelja, sprejme odlok po skrajšanem postopku.
Glede na to, da je Občina Komen, nova soustanoviteljica zavoda, ţe sprejela odlok in
upoštevajoč zgoraj navedeno obrazloţitev, predlagam občinskemu svetu, da sprejme Odlok
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi zavoda Območna razvojna agencija
»ORA Krasa in Brkinov« v predlagani vsebini po skrajšanem postopku.
V skladu s 59. in 62. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina bo
predlog odloka pred sejo občinskega sveta obravnaval Odbor za gospodarstvo, okolje in
prostor ter gospodarske javne sluţbe.
Gradivo so pripravile in uskladile strokovne sluţbe občin na predlog ORA Krasa in
Brkinov.

Obrazložitev predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi
zavoda Območna razvojna agencija »ORA Krasa in Brkinov« – skrajšani postopek po členih
1. člen – govori o tem, da se v prvem odstavku na koncu druge alinee črta beseda »in« ter
doda nova četrta alinea, ki se glasi: »Občina Komen, davčna številka 98324390, s sedeţem
v Komnu, Komen 86«. Določa tudi, da se v tretjem odstavku za besedo »odgovornosti«
postavi pika, preostalo besedilo pa se črta.
2. člen - določa, da 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 – govori o tem, da se v 5. členu peti odstavek spremeni tako, da se glasi: »Sedeţ
ORA je v Seţani, Partizanska cesta 4« ter da se v sedmem odstavku beseda »pečat«
nadomesti z besedo »ţig« in črta besedilo »Partizanska cesta 82, Seţana«. Sedeţ se fizično
nahaja v prostorih na naslovu Partizanska 4. Uradni naslov zavoda in dejanski sedeţ se s
tem uskladita. V sililografskem pomenu je beseda »ţig« primernejša od besede »pečat«.
4. člen - določa, da se v 7. členu tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
18.120 Drugo tiskanje
47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in trţnicah z drugim blagom
58.110 Izdajanje knjig
58.130 Izdajanje časopisov
58.190 Drugo zaloţništvo
59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
66.190 Druge pomoţne 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 inţenirske 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 druţboslovja 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 izobraţevanje, 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 zdruţenj
94.120 Dejavnost strokovnih zdruţenj
S spremembo dejavnosti se le-te uskladijo s šifrantom obveznega nacionalnega standarda
Standardne klasifikacije dejavnosti SKD 2008.
5. člen - pojasni, da se v 10. členu v prvem odstavku beseda »pet« nadomesti z besedo
»šest«. To pomeni, da bo imel po novem svet Zavoda ORA šest članov.
6. člen - določa, da se v 15. členu v prvem odstavku beseda »štirih« nadomesti z besedo
»pet«. To pomeni, da se spremeni trajanje mandata direktorja Zavoda ORA iz štirih na pet
let, kar je skladno z drugim odstavkom 33. člena Zakona o zavodih, ki določa, da mandat
direktorja traja štiri leta, če ni z zakonom ali aktom o ustanovitvi drugače določeno. Z
določitvijo petletnega mandata poslovodni osebi, se Zavod ORA pridruţuje večini
občinskih javnih zavodov, ki imajo petletni mandat direktorjev oz. ravnateljev. Izjemi sta
le še Zdravstveni dom Seţana in Zavod za gasilno in reševalno sluţbo Seţana. Določilo ne
podaljšuje funkcije sedanjemu direktorju na petletni mandat.
7. člen – pojasni, da se v 21. členu na koncu prvega odstavka pika črta in se doda naslednje
besedilo: »s tem, da se višina sredstev financiranja vsake občine ustanoviteljice vsako leto
določi s pogodbo«. Vsaka občina ustanoviteljica bo na podlagi letnega finančnega plana
Zavoda ORA ter proračuna občine, sofinancirala naloge Zavoda ORE na podlagi pogodbe
o sofinanciranju dejavnosti Zavoda ORA.
8. člen - opredeli, da ne glede na določbo 6. člena odloka, opravlja sedanji direktor svojo
funkcijo do konca mandata, za katerega je imenovan.
9. člen - določa, da mora Zavod območna razvojna agencija »ORA Krasa in Brkinov«
statut in druge akte zavoda uskladiti s tem odlokom v 90 dneh po njegovi uveljavitvi.
10. člen - določa, da v skladu s 5. členom odloka, mora Občina Komen svojega
predstavnika v Svet Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov, imenovati najpozneje v
treh mesecih po uveljavitvi tega odloka. Pojasni, da mandat imenovanja predstavnika
Občine Komen traja do zaključka mandata sedanjega sveta zavoda.
11. člen - določa, da ta odlok v enakem besedilu sprejmejo vsi občinski sveti občin
ustanoviteljic in začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Besedilo členov Odloka o ustanovitvi zavoda Območna Razvojna agencija »ORA
Krasa in Brkinov, ki se spreminjajo oz. dopolnjujejo
1. člen
S tem odlokom:
 Občina Divača, davčna številka 48502502, s sedeţem v Divači, Kolodvorska ulica 3/a,
 Občina Hrpelje-Kozina, davčna številka 96355557, s sedeţem v Hrpeljah, Reška cesta
14, in
 Občina Seţana, davčna številka 66378443, s sedeţem v Seţani, Partizanska cesta 4
(v nadaljevanju ustanoviteljice)
ustanavljajo zavod Območna razvojna agencija »ORA Krasa in Brkinov« z namenom
priprave in izvajanja skupnega razvojnega programa ter drugih dogovorjenih nalog s
področja strukturne politike, zlasti pri pospeševanju gospodarskega, socialnega,
prostorskega in okoljskega razvoja ter pospeševanje podjetništva in turizma in izvajanja
aktivne politike zaposlovanja na celotnem območju Krasa in Brkinov.
Ta odlok predstavlja poleg ustanovnega akta tudi akt o medsebojni ureditvi pravic,
obveznosti in odgovornosti skladno z Zakonom o zavodih in Pravilnikom o organizaciji in
pogojih za opravljanja nalog Območne razvojne agencije in spodbujanja razvoja turizma,
kot jo predvideva Zakon o spodbujanju razvoja turizma.
3. člen
ORA se ustanovi za del območja statistične regije, ki obsega naslednje občine:
 občina Divača
 občina Hrpelje-Kozina
 občina Seţana.
K ORA lahko kot ustanoviteljice ali partnerji pristopijo tudi druge občine in osebe javnega
in zasebnega prava z območja statistične regije ali izven nje.
Za pristop nove ustanoviteljice oz. partnerja sta potrebna sklep sveta zavoda, ki je sprejet z
dvotretinjsko večino vseh članov sveta zavoda in soglasje ustanoviteljic.
V primeru vstopa nove ustanoviteljice se bo s spremembo odloka uredile premoţenjska in
statusna razmerja med ustanoviteljicami in pristopno partnerko oz. ustanoviteljico.
5. člen
Ime razvojne agencije je:
OBMOČNA RAZVOJNA AGENCIJA KRASA IN BRKINOV
Skrajšano ime Območne razvojne agencije je: ORA Krasa in Brkinov
Sestavni del imena je lahko tudi znak in grafična oblika imena, če je tako določeno v
statutu.
Sedeţ ORA je: Partizanska cesta 82, 6210 Seţana

Ime in sedeţ ORA se spremeni s soglasjem ustanoviteljic.
ORA ima pečat pravokotne oblike velikosti 60 mm* 20 mm z napisom OBMOČNA
RAZVOJNA AGENCIJA KRASA IN BRKINOV, Partizanska cesta 82, Seţana.
7. člen
Ustanoviteljice se s tem odlokom dogovorijo, da ustanovijo ORA z namenom opravljanja
razvojnih funkcij za območje Krasa in Brkinov.
ORA opravlja zlasti naslednje naloge:
 priprava, spremljanje in nadzor izvajanja skupnega razvojnega programa za Kras
in Brkine;
 organizacija in koordinacija drugih nalog s področja območne strukturne politike;
 sodelovanje pri pripravi regionalnega razvojnega programa za območje statistične
regije in pri pripravi drţavnih razvojnih dokumentov;
 svetovanje in prijava projektov ter drugih ponudb na razpise za dodeljevanje
spodbud, zlasti strukturnih, kohezijskih in drugih skladov EU;
 izvajanje projektov okoljskega in prostorskega razvoja;
 koordiniranje dela lokalnih razvojnih institucij, vključno z lokalno turistično
organizacijo
 pospeševanje, svetovanje in izobraţevanje na področju malega gospodarstva,
tehnološkega razvoja in inovacij na območju Krasa in Brkinov;
 pospeševanje, svetovanje in izobraţevanje na področju spodbujanja skladnejšega
razvoja na območju Krasa in Brkinov ;
 splošno brezplačno svetovanje za podjetnike;
 specialistično svetovanje;
 pospeševanje ţenskega podjetništva, podjetništva na podeţelju in ostalih oblik
podjetništva ;
 priprava in izdelava posameznih projektov po naročilu;
 pomoč začetnikom pri preverjanju poslovnih idej in odpiranju podjetij;
 priprava in izvajanje lokalnih razvojnih programov;
 pomoč podjetnikom pri pripravi poslovnih načrtov in programov investicij ter
prijavah na razpise in pridobivanju drugih virov sredstev;
 izvajanje svetovanja za začetnike-svetovanje glede vzpodbud;
 sodelovanje pri prestrukturiranju podjetij;
 koordinacija in izvajanje nalog iz APZ (aktivna politika zaposlovanja);
 strokovna pomoč občinam pri načrtovanju in uresničevanju razvojnih projektov.
S področja turizma :







spodbujanje razvoja turizma v okviru turističnega območja
skupno načrtovanje, oblikovanje in trţenje turistične ponudbe turističnega območja
oblikovanje celovite turistične ponudbe območja občin ustanoviteljic
promocija turistične ponudbe
so-oblikovanje turistične ponudbe Slovenije in njene promocije
vključevanje aktivnosti turističnih društev, ki delujejo v javnem interesu

 spodbujanje razvoja in urejanje objektov turistične infrastrukture na območju občin
ustanoviteljic
 druge dejavnosti, katerih izvajanje je v skladu z zakonom na ravni turističnega
območja v javnem interesu.
Primarni cilj opravljanja dejavnosti ORA ni pridobivanje dobička.
Dejavnost ORA je po standardni klasifikaciji naslednja:
G/52.620
Trgovina na drobno na trţnicah in stojnicah,
G/ 63.300
Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti,
J/67.130
Pomoţne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom,
K/73.101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja,
K/73.102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije,
K/73.103
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih
dejavnosti,
K/73.201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju druţboslovja,
K/73.202
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike,
K/74.120
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
razen revizijske dejavnosti,
K/74.130
Raziskovanje trga in javnega mnenja,
K/74.400
Oglaševanje,
K/74.140
Podjetniško in poslovno svetovanje,
K/74.110
Pravno svetovanje,
K /74.202
Prostorsko, urbanistično in krajinsko načrtovaje,
K/74.203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje,
K/74.204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje,
K/74. 851
Prevajanje,
K/74.852
Fotokopiranje in drugo razmnoţevanje,
K/74.871
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
K/74.873
Druge poslovne dejavnosti, d.n.,
M/80.422
Drugo izobraţevanje, izpopolnjevanje, in usposabljanje, d.n.,
O/91.110
Dejavnost poslovnih in delodajalskih zdruţenj,
O/91.120
Dejavnost strokovnih zdruţenj,
O/92.340
Druge razvedrilne dejavnosti,
DE/22.110 Izdajanje knjig,
DE/22.120 Izdajanje časopisov,
DE/22.150 Drugo zaloţništvo,
DE/22.220 Drugo tiskarstvo,
K/74.810
Fotografska dejavnost,
O/92.120
Distribucija filmov in video filmov,
O/92.310
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
O/92.320
Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
O/92.330
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov,
O/92.720
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n..
Ne glede na registrirane dejavnosti sme ORA opravljati tudi vse druge posle, ki so potrebni
za njen obstoj in za opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja
dejavnosti.

10. člen
Svet ORA ima pet članov. V primeru pristopa novih ustanoviteljic, imajo le-te v svetu
ORA po enega svojega predstavnika, zato se število članov sveta ORA ustrezno poveča.«
Svet ORA sestavljajo:
 en predstavnik vsake ustanoviteljice, ki ga imenuje občinski svet občine
ustanoviteljice,
 en predstavnik zaposlenih v ORA,
 en predstavnik uporabnikov oz. zainteresirane javnosti s področja turizma, ki ga
imenujejo ustanoviteljice po abecednem vrstnem redu.
Mandat članov sveta traja štiri leta in so po poteku mandata lahko ponovno imenovani oz.
izvoljeni.
Predstavnika zaposlenih izvolijo delavci v ORA po postopku in na način, določenim s
statutom ORA.

15. člen
Direktorja ORA imenuje na podlagi javnega razpisa svet ORA s soglasjem ustanoviteljic
za obdobje štirih let. Za direktorja ORA je lahko imenovan kdor poleg splošnih zakonskih
pogojev izpolnjuje tudi posebne pogoje:
 je drţavljan RS,
 ima univerzitetno ali visokošolsko izobrazbo,
 najmanj štiri leta delovnih izkušenj na delovnih mestih, za katere je zahtevana
univerzitetna ali visokošolska izobrazba.
Po poteku mandata je ista oseba lahko ponovno imenovana za direktorja.
21. člen
Za izvajanje redne dejavnosti ORA morajo ustanoviteljice zagotoviti sredstva po enakih
deleţih v skladu z vsakoletnim letnim planom in finančnim načrtom ORA.
V primeru izvajanja programov, ki se izvajajo izključno za katero od ustanoviteljic, mora
le-ta sama zagotoviti sredstva s posebno pogodbo.

Pripravil:
Robert Kastelic
Občinska uprava

Priloga:
 predlog odloka,
 predlog sklepa.

Saša Likavec Svetelšek
ŢUPANJA

P R E D L O G – skrajšani postopek
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), 16. člena Statuta Občine Divača (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 4/14 in 24/14), 16. člena Statuta Občine Hrpelje–Kozina
(Uradni list RS, št. 51/2015), 17. člena Statuta Občine Seţana (Uradni list RS, št. 88/2015)
in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09 in 39/14), so Občinski svet
Občine Divača na seji dne _______ 2016, Občinski svet Občine Hrpelje–Kozina na seji
dne _______2016, Občinski svet Občine Seţana na seji dne _______2016 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 sedeţem 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:
Partizanska cesta 4.

Sedeţ ORA

je v Seţani,

V sedmem odstavku se beseda »pečat« nadomesti z besedo »ţig« in črta besedilo
»Partizanska cesta 82, Seţana«.
4. člen
V 7. členu se spremeni tretji odstavek tako, da se glasi:
18.120 Drugo tiskanje
47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in trţnicah z drugim blagom
58.110 Izdajanje knjig
58.130 Izdajanje časopisov
58.190 Drugo zaloţništvo

59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
66.190 Druge pomoţne 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 inţenirske 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 druţboslovja 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 izobraţevanje, 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 zdruţenj
94.120 Dejavnost strokovnih zdruţenj
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
V 21. členu se na koncu prvega odstavka pika črta in doda se naslednje besedilo » s tem,
da se višina sredstev financiranja vsake občine ustanoviteljice vsako leto določi s
pogodbo.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8. člen
Ne glede na določbo 6. člena tega odloka opravlja sedanji direktor svojo funkcijo do
konca mandata, za katerega je imenovan.

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
ţupanja

Številka: 302-2/2015-6
Hrpelje, dne 17.3.2016

Saša Likavec Svetelšek
ţupanja

Številka:
Seţana, dne

Davorin Terčon
ţupan

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

Marko Bandelli
ţupan

PREDLOG SKLEPA
Številka: 302-2/2015-8
Datum: 17.3.2016
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 51/2015) in 82.
člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list RS št. 98/2015) je Občinski svet Občine
Hrpelje-Kozina na 11. redni seji, dne 17.3.2016 sprejel

SKLEP
1.
Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi zavoda Območna razvojna agencija »ORA Krasa in Brkinov«
po skrajšanem postopku.
2.
Ta sklep velja takoj.
Saša Likavec Svetelšek
ŢUPANJA

Sklep se vroči:
- Območni razvojni agenciji »ORA Krasa in Brkinov«, Partizanska cesta 82, 6210
Seţana,
- Občina Divača, Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divača,
- Občina Seţana, Partizanska cesta 4, 6210 Seţana,
- Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen.
Vloţiti:
- v zbirko dokumentarnega gradiva.

