
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/91 in 8/96), 5. člena Zakona o 
razvoju malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 18/91), 29. in 61. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 100/08 - odl. US) in na podlagi 15. člena Statuta 
Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02, 84/06 in 26/07) je Občinski svet 
Občine Šentjur na 19. redni seji dne 22. aprila 2009 sprejel 
 
 

Odlok  
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda Razvojna agencija 

Kozjansko, RA Kozjansko 
 
 

1. člen 

 
Naslov odloka se spremeni tako, da se glasi: »Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna 
agencija Kozjansko, RA Kozjansko«. 
 

2. člen 

 
Spremeni se 1. člen, tako da se glasi:  
»S tem odlokom Občina Šentjur in Občina Dobje (v nadaljevanju besedila: ustanoviteljici) 
ustanavljata javni zavod na področju pospeševanja razvoja gospodarstva, podeželja in 
turizma – Razvojna agencija Kozjansko (v nadaljevanju besedila: RA Kozjansko).« 
 

3. člen 

 
Beseda »zavod« se v vseh členih, razen v 5. členu, v drugem delu stavka prvega odstavka 
8. člena, prvem odstavku 19. člena in 23. členu, zamenja z besedno zvezo »javni zavod« v 
ustreznih sklonih. 
 

4. člen 

 

Spremeni se tretji odstavek 4. člena, tako da se glasi: 
»Sedež: Šentjur, Ulica Skladateljev Ipavcev 17.«  
 

5. člen 

 
Prvi odstavek 6. člena se spremeni, tako da se glasi: 
»Javni zavod je ustanovljen za izvajanje naslednjih nalog v javnem interesu: 

- izvajanje programov, projektov in izobraževanja na področju pospeševanja 
podjetništva, razvoja podeželja in konkurenčnosti na lokalni ravni,  

- sodelovanje pri pripravi regionalnega razvojnega programa za območje statistične 
regije in pri pripravi državnih razvojnih dokumentov,  

- priprava območnega razvojnega programa za območno razvojno partnerstvo, 
- priprava izvedbenega načrta območnega in razvojnega regionalnega razvojnega 

programa, 
- koordinacija in razvoj območnega razvojnega partnerstva, 
- zastopanje območnega razvojnega partnerstva na vseh nivojih, 
- opravljanje splošnih, informativnih, svetovalnih in pospeševalnih nalog pri 

spodbujanju razvoja regije in lokalnih skupnosti, 
- svetovanje in pomoč pri prijavi projektov na razpise za dodeljevanje regionalnih 

spodbud, 
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- opravljanje administrativnih, strokovnih in tehničnih nalog pri pripravi in izvedbi 
razvojnih projektov, 

- izvajanje drugih programov in projektov regionalnih in območnih razvojnih programov, 
- organiziranje in koordinacija drugih nalog v javnem interesu s področja regionalne 

politike po predhodni potrditvi s strani organa, pristojnega za regionalni razvoj, 
- strokovna pomoč lokalnim skupnostim pri načrtovanju in uresničevanju razvojnih 

projektov, 
- organizacija in iskanje finančnih virov na lokalnem, regionalnem, nacionalnem in 

mednarodnem nivoju,  
- svetovanje in priprava projektov ter drugih ponudb na razpise za dodeljevanje 

spodbud, zlasti strukturnih, kohezijskih in drugih skladov EU, 
- koordinacija aktivnosti in izdelava lokalnih razvojnih strategij, 
- izvajanje sektorskih politik na lokalni ravni,  
- promocija podjetniške kulture,  
- povezovanje različnih institucij in vzpostavljanje razvojnih partnerstev za spodbujanje 

podjetništva na lokalni ravni,  
- izvajanje celovitih podpornih storitev za podjetja in potencialne podjetnike, 
- zagotavljanje ugodnejših prostorskih in tehničnih pogojev za nastajanje in delovanje 

podjetij v zgodnjih fazah razvoja,  
- povezovanje razpoložljivih kapacitet na področju raziskovanja in razvoja,  
- svetovanje in razvoj pogojev za inovativno dejavnost,  
- spodbujanje razvoja turizma na območju, 
- skupno načrtovanje, oblikovanje in trženje turistične ponudbe območja, 
- izvajanje strokovnega dela in koordinacija aktivnosti TIC Šentjur, 
- opravljanje mladinskih dejavnosti, 
- druge dejavnosti, katerih izvajanje je v skladu z zakonom in  potrebami javnega 

interesa. 
 

6. člen 

 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 

 

Številka: 020-6/99 (2515)                                                             
Šentjur, 22. april 2009  
 

Župan 
mag. Štefan Tisel 

                                                       


