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Na podlagi 17. člena Zakona o spodbujanju skladnega re-
gionalnega 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 
18. redni seji dne 19. junija 2013, Občinski svet Občine Cerkve-
njak na 1. dopisni seji dne 5. julija 2013, Občinski svet Občine 
Lenart na 18. redni seji dne 19. junija 2013, Občinski svet Občine 
Sveta Ana na 5. izredni seji dne 18. julija 2013, Občinski svet 
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah na 22. redni seji dne 
4. julija 2013, Občinski svet Občine Sveti Jurij v Slovenskih go-
ricah na 17. redni seji dne 4. julija 2013, Občinski svet Občine 
Šentilj na 12. dopisni seji dne 28. novembra 2013, 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, jav-

no-zasebnega interesnega sodelovanja razvojnih partnerjev na 
sklenjenem območju vključenih občin.

ORP Slovenske gorice se oblikuje z namenom skupnega razvoj-
nega 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 ob-
močnega razvojnega partnerstva, ki vključuje predstavnike ob-
čin, 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 obči-
nami ter regionalno razvojno agencijo je odgovorna območna 
razvojna agencija (v nadaljevanju ORA).

ORA je pravna oseba v večinski javni lasti, ki opravlja splo-
šne 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 za-

gotovi 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 po-

trebno doseči soglasje o maksimalni višini stroškov, ki se prizna-
jo ORA. 

6.
Ta sklep je sprejet, ko ga sprejmejo vsi občinski sveti, veljati 

pa začne naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem ve-
stniku.

 Župan Občine Benedikt
 Milan Gumzar, s. r.

 Župan Občine Cerkvenjak
 Marjan Žmavc, s. r.

 Župan Občine Lenart
 mag. Janez Kramberger, s. r.

 Župan Občine Sveta Ana
 Silvo Slaček, s. r.

 Župan Občine Sveta Trojica 
 v Slovenskih goricah
 Darko Fras, s. r.

 Župan Občine Sveti Jurij 
 v Slovenskih goricah
 Peter Škrlec, s. r.

 Župan Občine Šentilj
Datum: 28. november 2013 Edvard Čagran, s. r.


