
PREDLOG: 

 

Na podlagi 17. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 

20/11 in 57/12), 3. člena Pravilnika o regionalnih razvojnih agencijah (Uradni list RS, št. 3/13), 9. 
člena Dogovora o ORP Slovenske gorice (z dne 23.12.2013), Aneksa št. 1 k Dogovoru o ORP 

Slovenske gorice (z dne 4.3.2014) in 16. člena Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah 

(MUV, št. 22/10 in 12/14) je Občinski svet Občine Sv. Trojica v Slov. goricah na 
_______________ seji, dne ______________, sprejel 

 

 

SKLEP 

O IMENOVANJU RAZVOJNEGA SVETA  

OBMOČNEGA RAZVOJNEGA PARTNERSTVA SLOVENSKE GORICE  

 

1. člen 

 

Za člane Razvojnega sveta Območnega razvojnega partnerstva Slovenske gorice (v nadaljevanju: 

ORP Slovenske gorice) se imenujejo: 
 

a.) župani občin vključenih v ORP Slovenske gorice: 

 Milan Gumzar, župan Občine Benedikt, 

 Marjan Žmavc, župan Občine Cerkvenjak,  

 Mitja Horvat, župan Občine Duplek, 

 mag. Janez Kramberger, župan Občine Lenart, 

 Venčeslav Senekovič, župan Občine Pesnica, 

 Silvo Slaček, župan Občine Sveta Ana, 

 Darko Fras, župan Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, 

 Peter Škrlec, župan Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah, 

 Edvard Čagran, župan Občine Šentilj, 

b.) predstavniki združenj gospodarskih dejavnosti, in sicer pet predstavnikov gospodarske 

zbornice, ki deluje na območju in štirje predstavniki obrtnih zbornic, ki delujejo na območju: 

 Janez Ajlec - AJM okna-vrata-senčila d.o.o., Štajerska gospodarska zbornica, 

 Damjan Fleišaker, Damjan Fleišaker s.p., Štajerska gospodarska zbornica, 

 Tadej Gosak - PALOMA d.d., Štajerska gospodarska zbornica, 

 Miha Leskovar - Štajerski tehnološki park d.o.o., Štajerska gospodarska zbornica, 

 Tatjana Lorenčič - TBP tovarna bovdenov in plastike d.d., Štajerska gospodarska zbornica, 

 Aleš Pulko, Pulko Ventili Ruše d.o.o., Območna obrtno – podjetniška zbornica Maribor, 

 Vilbald Kocijan s.p., Ekosolar, inštalacije in gradbena dela, Območna obrtno – podjetniška 

zbornica Pesnica, 

 Stanko Bernjak, predsednik Območne obrtno – podjetniške zbornice Lenart, 

 Stanka Devjak, sekretarka Območne obrtno – podjetniške zbornice Lenart, 

c.) predstavniki nevladnih organizacij:  

 Vida Šavli, Društvo za razvoj podeželja »LAS Ovtar Slovenskih goric«, 

 Janez Ferlinc, Zgodovinsko društvo Slovenske gorice, 

 Sabina Banič Boakai, Medgeneracijski center SLOG, 

d.) predstavnik posameznikov območja: 

 Janez Erjavec, Prežihova ulica 8, 2230 Lenart v Slovenskih goricah. 

 

 

 

 



2. člen 

 

Sestava Razvojnega sveta Območnega razvojnega partnerstva Slovenske gorice je potrjena, ko je 

zanjo glasovalo več kot polovica občinskih svetov, ki predstavljajo večino prebivalstva vseh občin 
v ORP Slovenske gorice.  

 

 
Številka:  033-1/2013 

Datum:    ____________ 

      

            Župan  

Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah 

           Darko FRAS, univ.dipl.prav. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



OBRAZLOŽITEV 
 

Predstavitev ORP Slovenske gorice 

 

Območno razvojno partnerstvo (ORP) Slovenske gorice se je oblikovalo v drugi polovici leta 2013.  

 

Namen ORP Slovenske gorice je skupno razvojno načrtovanje, usklajeno vključevanje 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.  

 

Skladno z Zakonom 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), Sklepom o oblikovanju Območnega razvojnega partnerstva Slovenske gorice ter 

Dogovorom o ORP Slovenske gorice odločitve na ravni ORP Slovenske gorice sprejemata dva 

organa odločanja: 

- Svet ORP in  

- Razvojni svet ORP.  

 

Medtem, ko Svet ORP sestavljajo župani vseh vključenih občin, se v Razvojni svet poleg 9 

županov vključujejo tudi imenovani predstavniki gospodarske zbornice (pet predstavnikov), 3 

obrtnih zbornic območja (štirje predstavniki), nevladnih organizacij (trije predstavniki) in en 

posameznik iz območja ORP.  

 

Organizacijske in administrativne naloge za potrebe organov opravlja območna razvojna agencija, 

t.j. Razvojna agencija Slovenske gorice d. o. o.. 

 

Vzpodbudno, solidarnostno in pogumno smo se s povezovanjem občin v območno razvojno 

partnerstvo podali k prepoznavnejšemu nastopu Slovenskih goric v regiji in naši deželi. Povezani in 

s skupnimi cilji bomo lažje in prej dosegali cilje lokalnih skupnosti. 

 


