PREDLOG
SKRAJŠANI POSTOPEK
1. NASLOV ODLOKA
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda PORA Gornja Radgona
2. UVOD
2.1 Razlogi za sprejetje odloka, ocena stanja, cilji in načela odloka
Razlog za pristop k spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda PORA Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 39/07, 42/08, 50/09) je, da je
javni zavod PORA, razvojna agencija Gornja Radgona (v nadaljevanju: JZ PORA Gornja Radgona)
vključen v regijsko razvojno mrežo in tako opravlja naloge, določene v 18. in 19. členu Zakona o
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja-ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16). Na
podlagi navedenega opravlja JZ PORA Gornja Radgona dodatne dejavnosti, ki jih je potrebno
vključiti v odlok o ustanovitvi. Pogodbeno partnerstvo je bilo vpisano v Evidenco regionalnih
razvojnih agencij z Odločbo Ministrstva za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo, št. 303011/2013/178 z dne 26.2.2016.
2.2 Ocena finančnih in drugih posledic, ki jih bo imelo sprejetje odloka
Na podlagi navedenih sprememb odloka ne bo dodatnih finančnih posledic.
3. BESEDILO ČLENOV ODLOKA
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC, 127/06ZJZP), 18. in 19. členu Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja-ZSRR-2 (Uradni list
RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16) in 18. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine
Gornja Radgona, št. 1/2015) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji …. seji dne ………
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda PORA Gornja Radgona
1. člen
V 8. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda PORA Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine
Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 39/07, 42/08, 50/09) se dodajo nov drugi, tretji in četrti
odstavek, ki se glasijo:
»Zavod izvaja naslednje naloge spodbujanja skladnega regionalnega razvoja:
- priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa in
regijskih projektov v regiji,
- izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih
naročil in javno zasebnega partnerstva v okviru teh projektov,
- priprava dogovorov za razvoj regije,
- sodelovanje in podpora pri delovanju sveta, regijske razvojne mreže in območnih razvojnih
partnerstev,
- obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v
regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov,
- prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja,
- pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem.

Zavod opravlja v regiji tudi naslednje razvojne naloge države, ki se opravljajo v javnem interesu, če
izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja skladni regionalni razvoj:
- izvajanje regijske sheme kadrovskih štipendij,
- dejavnosti upravljanja lokalnih akcijskih skupin v okviru ukrepov Leader iz programov razvoja
podeželja,
- izvajanje promocije regije in investicij v regiji ter drugih podobnih dejavnosti, shem in
projektov po odločitvi pristojnega ministrstva.
Zavod lahko opravlja naslednje dejavnosti kot tržno dejavnost:
- osnovno svetovanje (iskanje virov financiranja, osnovno podjetniško svetovanje, svetovanje pri
prijavi na razpise),
- izdelava poslovnega načrta, dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP),
investicijskega programa (IP), analize stroškov in koristi (CBA analiza) ter priprava in izdelava
druge dokumentacije,
- priprava prijavnih vlog na javne razpise/pozive (občinske, regionalne in državne),
- priprava vlog na javne razpise/pozive EU,
- priprava strategij, razvojnih programov, akcijskih načrtov, študij, analiz, anket ipd.,
- izvajanje delavnic, izobraževanj in usposabljanj,
- finančno in administrativno vodenje pridobljenega projekta (koordiniranje projektnega
partnerstva, svetovanje, izvajanje, poročanje).«
2. člen
V prvem odstavku 9. člena odloka se na koncu dodajo naslednje dejavnosti:
- J/58.1 Izdajanje knjig, periodike in drugo založništvo,
- K/64.9 Dejavnost finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov,
- M/72.1 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije,
- S/94.11 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj,
- S/94.12 Dejavnost strokovnih združenj.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona.
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4. OBRAZLOŽITEV
V 8. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda PORA Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine
Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 39/07, 42/08, 50/09) se dodajo nov drugi, tretji in četrti
odstavek odloka.
Z novim drugim odstavkom 8. člena so v skladu z 18. členom Zakona o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja določene naloge spodbujanja skladnega regionalnega razvoja zavoda.
Zavod opravlja v skladu z 19. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja v
regiji tudi razvojne naloge države, ki se opravljajo v javnem interesu, če izpolnjuje pogoje po
zakonu, ki ureja skladni regionalni razvoj. Navedene naloge so določene z novim tretjim odstavkom
8. člena.
Z novim četrtim odstavkom 8. člena so določene dejavnosti, ki jih zavod lahko opravlja kot tržno
dejavnost, in sicer: osnovno svetovanje (iskanje virov financiranja, osnovno podjetniško
svetovanje, svetovanje pri prijavi na razpise), izdelava poslovnega načrta, dokumenta identifikacije
investicijskega projekta (DIIP), investicijskega programa (IP), analize stroškov in koristi (CBA
analiza) ter priprava in izdelava druge dokumentacije, priprava prijavnih vlog na javne
razpise/pozive (občinski, regionalni in državni), priprava vlog na javne razpise/pozive EU, priprava
strategij, razvojnih programov, akcijskih načrtov, študij, analiz, anket ipd., izvajanje delavnic,
izobraževanj in usposabljanj, finančno in administrativno vodenje pridobljenega projekta
(koordiniranje projektnega partnerstva, svetovanje, izvajanje, poročanje).
V prvem odstavku 9. člena odloka se dodajo naslednje dejavnosti:
- J/58.1 Izdajanje knjig, periodike in drugo založništvo (zaradi možnosti izdajanja periodičnih
publikacij in drugega založništva),
- K/64.9 Dejavnost finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
(JZ PORA Gornja Radgona je podeljeno javno pooblastilo za izvajanje Regijske štipendijske
sheme. Da se lahko ta dejavnost izvaja v celoti, je potrebno vključiti tudi to dejavnost),
- M/72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije
(JZ PORA Gornja Radgona izvaja projekte in določene raziskave ter študije tudi na tem
področju, zato je potrebno vključiti tudi te dejavnosti).
- S/94.11 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj (z navedeno dejavnostjo je JZ PORA
Gornja Radgona vključen v poslovna in delodajalska združenja, kar pride v poštev v primeru
skupnega projekta z navedenimi subjekti).
- S/94.12 Dejavnost strokovnih združenj (z navedeno dejavnostjo je JZ PORA Gornja Radgona
vključen v strokovna združenja, kar pride v poštev tako pri samem delovanju zavoda, kot tudi v
primeru skupnega projekta z navedenimi subjekti).

Glede na to, da gre za manjše vsebinske spremembe odloka, ki se nanašajo na dopolnitve dejavnosti
zavoda, predlagamo Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona, da predlog Odloka o spremembah
in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda PORA Gornja Radgona obravnava in sprejme
po skrajšanem postopku.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda PORA Gornja Radgona – skrajšani postopek.
Gornja Radgona, april 2017
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