
 
 

PREDLOG: 

 
Na podlagi 17. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja – ZSRR-2 (Uradni list 

RS, št. 20/2011 in 57/2012) in 3. člena Pravilnika o regionalnih razvojnih agencijah (Uradni list 

RS, št. 3/2013) je  
 

Občinski svet Občine Benedikt na __. seji dne ____,  

Občinski svet Občine Cerkvenjak na __. seji dne ____, 
Občinski svet Občine Lenart na __. seji dne ____,  

Občinski svet Občine Sveta Ana na __. seji dne ____, 

Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah na __. seji dne ____,  
Občinski svet Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah na __. seji dne ____, 

Občinski svet Občine Šentilj na __. seji dne ____, 

 

sprejel 
 

 S K L E P  

O OBLIKOVANJU OBMOČNEGA RAZVOJNEGA PARTNERSTVA SLOVENSKE GORICE 

 

1.   

 

Občina Benedikt, Občina Cerkvenjak, Občina Lenart, Občina Sveta Ana, Občina Sveta Trojica v 
Slovenskih goricah, Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Občina Šentilj (v nadaljevanju: 

občine) s tem sklepom oblikujejo Območno razvojno partnerstvo Slovenske gorice (v nadaljevanju: 

ORP Slovenske gorice). 
 

2.   

 
Območno razvojno partnerstvo ja oblika pogodbenega, javno-zasebnega interesnega sodelovanja 

razvojnih partnerjev na sklenjenem območju vključenih občin. 

 

ORP Slovenske gorice se oblikuje z namenom skupnega razvojnega načrtovanja, usklajenega  
vključevanja v regionalni razvojni program ter izvajanja skupnih razvojnih programov in projektov. 

Končni cilj tega povezovanja je doseganje večje racionalnosti, učinkovitosti in boljših končnih 

učinkov in rezultatov usklajenih razvojnih aktivnosti.  
 

3.   

 
Medsebojna razmerja občine določijo z Dogovorom o ORP Slovenske gorice. V dogovoru se 

določi tudi sestava organov območnega razvojnega partnerstva, ki vključuje predstavnike občin, 

združenj gospodarskih dejavnosti, nevladnih organizacij in posameznikov iz območja razvojnega 

partnerstva. 
 

4.   

 
ORP Slovenske gorice pripravi območni razvojni program, ki je sestavni del regionalnega 

razvojnega programa. Za pripravo območnega razvojnega programa in njegovo uskladitev z 

občinami ter regionalno razvojno agencijo je odgovorna območna razvojna agencija (v 

nadaljevanju ORA). 
 

ORA je pravna oseba v večinski javni lasti, ki opravlja splošne razvojne naloge na območju ORP. 

ORA za ORP Slovenske gorice je Razvojna agencija Slovenske gorice, d.o.o.. 
 



 
 

 

5.   

 

Vire za stroške priprave območnega razvojnega programa zagotovi ORA iz namenskih virov 
financiranja. V kolikor teh virov ne bo na voljo oz. jih ne bo na voljo v zadostni višini, manjkajoče 

vire zagotovijo občine po ključu prebivalstva.  

 
Kadar vire iz prejšnjega odstavka zagotavljajo občine, je potrebno doseči soglasje o maksimalni 

višini stroškov, ki se priznajo ORA.  

 
6.   

 

Ta sklep je sprejet, ko ga sprejmejo vsi občinski sveti, veljati pa začne naslednji dan po objavi v 

MUV. 
 

Kraj in datum 

 

Št. : ORP 2013-1 

 

Župan 

Občine Benedikt 

Milan Gumzar, l. r. 

 
Župan 

Občine Cerkvenjak 

Marjan Žmavc, l. r. 
 

Župan 

Občine Lenart 
mag. Janez Kramberger, l. r. 

 

Župan 

Občine Sveta Ana 
Silvo Slaček, l. r. 

 

Župan 

Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, 

Darko Fras, l. r. 

 
Župan 

Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah, 

Peter Škrlec, l. r. 

 
Župan 

Občine Šentilj, 

Edvard Čagran, l. r. 
 

 

 

 
 

 



 
 

OBRAZLOŽITEV: 

V okviru regionalnega razvojnega programa za obdobje 2014-2020 se napovedujejo številne 

spremembe. V bodoče bo zelo malo možnosti za sofinanciranje lokalnih projektov, zato bo 

potrebno projekte vsebinsko in izvedbeno zaokroževati na širšem območju več občin in slediti t. i. 

"specializaciji" regije. Občinam na našem območju bodo tako zelo dobrodošle izkušnje pri 

izvajanju skupnih projektov, ki so jih že doslej izvajale zlati v okviru LAS Ovtar Slovenskih goric. 

Župani so se na 9. kolegiju županov (Benedikt, 29. 4. 2013) in 10. kolegiju županov (Cerkvenjak, 

10. 6. 2013) dogovorili, da se pripravi nabor projektnih idej za prihodnje obdobje, na osnovi katerih 

se oblikujejo vsebinsko zaokroženi skupni projekti. Ta nabor bo predstavljal tudi izhodišče za 

skupni območni razvojni dokument za obdobje do 2020, ki ga bo pripravila Razvojna agencija 

Slovenske gorice. 

Na podlagi sklepa 10. kolegija županov občin Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveta 

Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj so župani sprejeli tudi 

sklep o predlogu ustanovitve območnega razvojnega partnerstva (ORP) za območje vseh šestih 

občin UE Lenart in Občine Šentilj, ki bi se lahko razširilo na celotne Slovenske gorice.  

ORP je oblika interesnega povezovanja občin in drugih partnerjev pomembnih za razvojno 

načrtovanje ter pripravo in izvajanje skupnih in povezanih projektov na območju vključenih občin. 

V okviru ORP bi se območje razvijalo celovito (mrežno), kar bi občinam oziroma nosilcem 

projektov omogočalo lažje izvajanje projektov in iskanje sofinancerskih sredstev ter bi v 

Slovenskih goricah tvorilo geografsko, turistično in razvojno tesno povezano območje. 

Predlagamo Občinskemu svetu, da sprejme sklep kot je predlagan. 

V vednost posredujemo še predlog »Dogovora o ORP Slovenske gorice«: 

 
 

Na podlagi 3., 10., 11., 12., 13., 17., 18. in 19. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega 
razvoja – ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 20/2011 in 57/2012), 3. člena Pravilnika o regionalnih 
razvojnih agencijah (Uradni list RS, št. 3/2013) in Sklepa o oblikovanju Območnega razvojnega 
partnerstva Slovenske gorice 
Občina Benedikt, 
Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt, matična številka: 1332139, ID za DDV: SI77399935, ki jo zastopa 
župan: Milan Gumzar,  
Občina Cerkvenjak, 
Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak, matična številka: 1332066, ID za DDV: SI78110475, ki jo zastopa 
župan: Marjan Žmavc,  
Občina Lenart, 
Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, matična številka: 5874254, ID za DDV: 
SI68458509, ki jo zastopa župan: mag. Janez Kramberger,  
 



 
 

Občina Sveta Ana, 
Sveta Ana v Slovenskih goricah 17, 2233 Sveta Ana v Slovenskih goricah, matična številka: 
1332074, ID za DDV: SI59385081, ki jo zastopa župan: Silvo Slaček,  
Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah, 
Mariborska c. 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah, matična številka: 2242796, ID za DDV: 
SI588787734, ki jo zastopa župan: Darko Fras,  
Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah, 
Jurovski Dol 70 b, 2223 Jurovski Dol, matična številka: 2242877, ID za DDV: SI58481435, ki jo 
zastopa župan: Peter Škrlec,  
Občina Šentilj, 
Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj, matična številka: 5884209, ID za DDV: SI38253283, ki jo zastopa 
župan: Edvard Čagran,  
 
sklepajo  
 

DOGOVOR O ORP SLOVENSKE GORICE 

 
1. UVODNE UGOTOVITVE 

1. člen 
(1) Podpisnice dogovora uvodoma ugotavljajo, da so njihovi občinski sveti sprejeli Sklep o 

oblikovanju Območnega razvojnega partnerstva Slovenske Gorice (MUV, št. _____, z dne 
_____), v nadaljevanju: ORP Slovenske gorice. 

(2) Podpisnice dogovora nadalje ugotavljajo, da na osnovi določil v prejšnjem odstavku 
navedenega sklepa, naloge območne razvojne agencije opravlja Razvojna agencija 
Slovenske gorice, d.o.o., v nadaljevanju: ORA. 

 
2. NAMEN IN CILJI 

2. člen 
S tem dogovorom podpisnice dogovora kot razvojni partnerji določajo medsebojna razmerja 
na ravni ORP Slovenske gorice in sestavo organov ORP Slovenske gorice. 
 

3. člen 
Namen ORP Slovenske gorice je skupno razvojno načrtovanje, usklajeno vključevanja v 
regionalni razvojni program ter izvajanje skupnih razvojnih programov in projektov. Končni cilj 
tega povezovanja je doseganje večje racionalnosti, učinkovitosti in boljših končnih učinkov in 
rezultatov usklajenih razvojnih aktivnosti.  
 

4. člen 
(1) ORA pripravi območni razvojni program in njegove izvedbene dokumente, v rokih, ki jih 

dogovori z regionalno razvojno agencijo (v nadaljevanju: RRA). Območni razvojni program 
je sestavni del regionalnega razvojnega programa. 

(2) Območni razvojni program mora izhajati iz potreb ORP Slovenske gorice in mora biti 
usklajen med podpisnicami dogovora ter z RRA.  

(3) Območni razvojni program ORP Slovenske gorice mora upoštevati naslednja izhodišča:  

 ohranitev in nadaljnji razvoj območja kot skupnega geografskega, naravnega in 
kulturnega prostora;  

 izkoriščanje endogenih potencialov območja in nadgradnja že izvedenih projektov 
preteklega obdobja; 

 usklajeno razvojno in prostorsko načrtovanje območja; 



 
 

 opredeljevanje razvojnih prioritet območja, nosilcev in načina izvedbe skupnih 
projektov ob upoštevanju javno-zasebnega partnerstva in drugih oblik interesnega 
povezovanja;  

 zagotavljanje učinkovitega sodelovanja med občinami in podpornim okoljem za hitrejše 
in usklajeno razreševanje razvojnih in drugih skupnih problemov,  

 povečevati motiviranost lokalnih nosilcev na območju za skupno sodelovanje in 
organizacijsko povezovanje; 

 optimalno izkoriščanje razpoložljivih virov financiranja v okviru javnih financ, javno-
zasebnih partnerstev, zasebnih vlaganj ter regijskega, med-regijskega, nacionalnega in 
mednarodnega sodelovanja; 

 druga izhodišča, dogovorjena na organih ORP Slovenske gorice. 
 

5. člen 
(1) Z območnim razvojnim programom se uskladijo razvojni cilji ORP Slovenske gorice ter 

določijo instrumenti in ocenijo viri za njihovo uresničevanje. 
(2) Pri pripravi območnega razvojnega programa se smiselno upoštevajo izhodišča za 

pripravo regionalnega razvojnega programa. Zajame se naslednja področja in 
podprograme: 

 znanje, konkurenčnost in trg dela: 
- podjetništvo in konkurenčnost, 
- raziskave in razvoj ter inovacije, 
- privabljanje TNI (tujih neposrednih investicij) in internacionalizacija, 
- zaposlovanje, nova delovna mesta, usposabljanje, 
- razvoj turizma, 
- socialno podjetništvo: 

 infrastruktura: 
- gospodarsko poslovna infrastruktura, 
- energetska infrastruktura, OVE (obnovljivi viri energije) in URE (učinkovita 

raba energije), 
- okoljska infrastruktura, 
- turistična, športna in kulturna infrastruktura, 
- prometna infrastruktura, 
- socialna infrastruktura, 
- kulturna in naravna dediščina, 
- informacijsko-komunikacijska tehnologija; 

 izobraževanje, zdravje in sociala: 
- zdravje in kakovost življenja, 
- vzgoja in izobraževanje, 
- socialna vključenost in enake možnosti, 
- kultura in umetnost; 

 naravni viri in prostor: 
- voda, 
- gozd in les, 
- podnebne spremembe, 
- kmetijstvo in samooskrba, 
- razvoj podeželja, 
- zavarovana območja, 
- prostor. 



 
 

(3) Območni razvojni program vsebuje: 

 analizo stanja; 

 opredelitev ključnih razvojnih ovir; 

 opredelitev prednosti in razvojnih potencialov območja; 

 razvojne cilje in prioritete za programsko obdobje; 

 nabor razvojnih programov in projektov za programsko obdobje, s časovnim 
načrtom, finančno oceno, predvidenimi viri in nosilci načrtovanja in izvajanja; 

 nabor primerjalnih prednosti območja pred drugimi območji oz. predlogov za 
razvojno specializacijo regije; 

 druge vsebine, ki jih z ustrezno metodologijo določi pristojni organ. 
(4) Območni razvojni program sprejme Razvojni svet ORP. Na enak način se potrjujejo tudi 

vse spremembe in dopolnitve območnega razvojnega programa. 
 

3. ORGANI IN NJIHOVE NALOGE  
6. člen 

Odločitve na ravni ORP Slovenske gorice sprejemajo: 

 razvojni svet ORP Slovenske gorice (v nadaljevanju: razvojni svet) in 

 svet ORP Slovenske gorice (v nadaljevanju: svet ORP). 
 

7. člen 
(1) Razvojni svet sestavljajo: 

 župani vseh občin, vključenih v ORP Slovenske gorice; 

 predstavniki združenj gospodarskih dejavnosti, in sicer štirje predstavniki gospodarske 
zbornice, ki deluje na območju in trije predstavniki obrtne zbornice, ki deluje na 
območju. Predstavnike združenj imenujejo organi obeh zbornic; 

 predstavniki nevladnih organizacij in posameznikov iz območja ORP Slovenske gorice, 
in sicer dva predstavnika nevladnih organizacij in en posameznik. Te člane določi svet 
ORP na osnovi javnega poziva, objavljenega na spletnih straneh vseh občin, vključenih 
v ORP, ob upoštevanju teritorialne zastopanosti celotnega območja v svetu ORP 
Slovenske gorice. Vsaj eden teh predstavnikov mora biti predstavnik lokalne akcijske 
skupine, ki pokriva večino območja ORP Slovenske gorice. 

(2) Predlog sestave razvojnega sveta kot skupno kandidacijsko listo pripravi svet ORP. O listi 
odločijo občinski sveti in je potrjena, če je zanjo glasovala več kot polovica občinskih 
svetov, ki predstavljajo večino prebivalstva vseh občin v ORP Slovenske gorice. Mandat 
sveta je enak programskemu obdobju. 

(3) Razvojni svet se konstituira na prvi seji, na kateri je navzočih več kot polovica članov sveta. 
Člani razvojnega sveta na svoji konstitutivni seji izmed sebe izvolijo predsednika, ki 
predstavlja in zastopa razvojni svet.  

(4) Konstitutivno seje skliče ORA, praviloma na sedežu ORA. Nadaljnje seje sklicuje predsednik 
Razvojnega sveta, v njegovi odsotnosti pa ORA, praviloma na sedežu ene od občin ali na 
sedežu ORA. Sklicatelj lahko na sejo povabi tudi predstavnike razvojne regije, države ali 
drugih institucij, ki lahko prispevajo k sprejemanju potrebnih odločitev Razvojnega sveta. 



 
 

8. člen 
Svet ORP Slovenske gorice sestavljajo župani vseh občin, vključenih v ORP Slovenske gorice. 
 
Svetu ORP predseduje eden od županov, in sicer za dobo enega leta. Seje sveta ORP sklicuje 
predsedujoči župan ali njegov pooblaščenec, praviloma na sedežu občine predsedujočega 
župana ali na sedežu ORA. 
 
Prvo sejo Sveta ORP na predlog ORA skliče župan občine z največjim številom prebivalstva, 
praviloma na sedežu ORA. 
 

9. člen 
(1) Razvojni svet ima naslednje naloge: 

 vodi in usmerja pripravo območnega razvojnega programa, 

 sprejme območni razvojni program ter vse njegove spremembe in dopolnitve, 

 spremlja izvajanje območnega razvojnega programa, 

 zastopanje interesov ORP Slovenske gorice v organih razvojne regije; 

 opravlja druge naloge, skladno z veljavno zakonodajo. 
(2) Razvojni svet lahko za pripravo ali izvajanje posameznih strokovnih nalog imenuje 

strokovne odbore, ki jih vodi in koordinira ORA. 
(3) Razvojni svet sprejema odločitve na seji z večino glasov navzočih članov. Glasovi 

predstavnikov občin v razvojnem svetu štejejo dvojno. Razvojni svet veljavno odloča, če je 
na seji navzoča večina vseh članov razvojnega sveta in večin vseh predstavnikov občin v 
razvojnem svetu.  

(4) Odločitve razvojnega sveta povezane z območnim razvojnim programom so veljavne, če jih 
potrdi najmanj polovica županov občin vključenih v ORP Slovenske gorice. V kolikor to 
potrebno soglasje ni doseženo na seji razvojnega sveta, se te odločitve naknadno 
potrjujejo na Svetu ORP in če niso potrjene, se vrnejo v ponovno odločanje razvojnemu 
svetu. 

 
10. člen 

Organizacijske in administrativne naloge za potrebe organov ORP Slovenske gorice opravlja 
praviloma ORA, če predsedujoči organov ne določijo drugače.  
 
4. STROŠKI  

11. člen 
(1) Vire za stroške priprave območnega razvojnega programa zagotovi ORA iz namenskih 

virov financiranja. V kolikor teh virov ne bo na voljo oz. jih ne bo na voljo v zadostni višini, 
manjkajoče vire zagotovijo občine po ključu prebivalstva.  

(2) Kadar vire iz prejšnjega odstavka zagotavljajo občine, je potrebno doseči soglasje o 
maksimalni višini stroškov, ki se priznajo ORA.  

 
12. člen 

(1) Vire za stroške priprave, vodenja in/ali koordinacije skupnih projektov zagotovijo subjekti, 
vključeni v projekt. Ti subjekti za posamezne projekte ali projektne aktivnosti pred njihovo 
izvedbo dogovorijo maksimalno višino stroškov in ključ medsebojne razdelitve stroškov. 

(2) Kadar je mogoče, se ti stroški naknadno uveljavljajo kot stroški projekta in ustrezno 
poračunajo v okviru projekta ali povrnejo upravičencem. 

 



 
 

13. člen 
(1) Vire za izvajanje splošnih razvojnih nalog v javnem interesu na območju ORP Slovenske 

gorice ter za izvajanje organizacijskih in administrativnih opravil po tem dogovoru, ki so 
obveznost ORA, zagotavljajo občine, vključene v ORP Slovenske gorice. 

(2) O višini teh virov na predlog ORA odloči Svet ORP, najkasneje v mesecu septembru za 
prihodnje koledarsko leto. ORA v svoje predlogu upošteva eventualno že prejeta sredstva 
iz državnega proračuna, ki jih je za ORA pridobila RRA, skladno z 18 in 19. členom ZSRR-2. 

 
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE  

14. člen 
(1) ORA v roku enega meseca po podpisu tega dogovora koordinira vse aktivnosti za sestavo 

Razvojnega sveta in predlaga sklic prve seje Sveta ORP. 
(2) Skupno kandidacijsko listo za Razvojni svet ORP župani predlagajo v sprejem občinskim 

svetom na prvi naslednji redni seji, vendar najkasneje v roku 45 dni seje Sveta ORP, na 
kateri je bila kandidacijska lista usklajena. 

 
15. člen 

Svet ORP na svoji prvi seji odloči o višini stroškov iz 13. člena tega dogovora za leto 2013. 
 

16. člen 
(1) Ta dogovor je sestavljen v devetih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka podpisnica 

dogovora po en izvod, po en izvod pa prejmeta tudi ORA in RRA. 
(2) Dogovor prične veljati, ko ga podpišejo vse podpisnice dogovora. 
 
Kraj in datum 
 

Župan 
Občine Benedikt 

Milan Gumzar 

 Župan 
Občine Cerkvenjak 

Marjan Žmavc 

Župan 
Občine Lenart 

mag. Janez Kramberger 
 

 Župan 
Občine Sveta Ana 

Silvo Slaček 

Župan 
Občine Sveta Trojica v Slov. goricah, 

Darko Fras 

 Župan 
Občine Sveti Jurij v Slov. goricah, 

Peter Škrlec 

Župan 
Občine Šentilj, 
Edvard Čagran 

  

_______________________________________________________________________________ 

 

Pripravil: 
Razvojna agencija Slovenske gorice d. o. o., Tanja Hrastnik 

Občinska uprava (Srečko A. Padovnik) 

 
Številka zadeve: 033-1/2013 


