OBMOČNO RAZVOJNO PARTNERSTVO »SPODNJE SAVINJSKE DOLINE«
Občina Braslovče, Občina Polzela, Občina Prebold, Občina Tabor, Občina Vransko, Občina Žalec

V skladu z 31. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-1, Uradni
list RS, št. 93/05) ter z njim povezanih izvedbenih predpisov in na podlagi sklepov občinskih
svetov občine Braslovče (18. redna seja dne 04.03.2009), Polzela (14. redna seja dne
23.12.2008), Prebold (18. redna seja dne 17.07.2008), Tabor (16. redna seja dne 13.12.2008),
Vransko (15. redna seja dne 22.12.2008) in Žalec (20. redna seja dne 23.03.2009) ter
v skladu z 11., 12. in 17. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2,
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18.3.2011, spremembe in dopolnitve ZSRR-2A, Uradni list RS,
št. 57/2012 z dne 27.7.2012) in z njim povezanih izvedbenih predpisov,
sklenejo
OBČINA BRASLOVČE, Braslovče 22, 3314 Braslovče, ki jo zastopa Branimir Strojanšek (v
nadaljevanju: Občina Braslovče),
OBČINA POLZELA, Polzela 8, 3313 Polzela, ki jo zastopa Jože Kužnik (v nadaljevanju: Občina
Polzela),
OBČINA PREBOLD, Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold, ki jo zastopa Vinko Debelak (v
nadaljevanju: občina Prebold),
OBČINA TABOR, Tabor 25, 3304 Tabor, ki jo zastopa Vilko Jazbinšek (v nadaljevanju: Občina
Tabor),
OBČINA VRANSKO, Vransko 59, 3305 Vransko, ki jo zastopa Franc Sušnik (v nadaljevanju:
Občina Vransko),
OBČINA ŽALEC, Savinjske čete 5, 3310 Žalec, ki jo zastopa Janko Kos (v nadaljevanju: Občina
Žalec)
naslednjo
POGODBO
O VZPOSTAVITVI OBMOČNEGA RAZVOJNEGA PARTNERSTVA ZA OBMOČJE
»SPODNJE SAVINJSKE DOLINE«
1. SPLOŠNO
1. člen
S to pogodbo občine Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko, Žalec (v nadaljevanju:
podpisnice) skladno z določili Zakona o skladnem regionalnem razvoju ustanavljajo Območno
razvojno partnerstvo za območje Spodnje Savinjske doline.
Območno razvojno partnerstvo območja Spodnje Savinjske doline je pogodbeno, javno-zasebno,
interesno in teritorialno sodelovanje občin in drugih subjektov, pomembnih za načrtovanje in
zagotavljanje razvoja na območju Spodnje Savinjske doline.
2. člen
Podpisnice ugotavljajo:
- občine Spodnje Savinjske doline smo geografsko, poslovno, turistično in razvojno tesno
povezane in tvorimo geografsko zaokroženo celoto;
- občine se že sedaj povezujejo na razvojnih projektih;
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-

občine čutijo potrebo po skupnem načrtovanju regionalnega razvoja območja in
usklajenem vključevanju v pripravo in izvajanje Regionalnega razvojnega programa
Savinjske regije.
3. člen

S to pogodbo partnerji določajo cilje območnega razvojnega partnerstva, medsebojne pravice in
dolžnosti partnerjev, organiziranost ter naloge pri pripravi območnega razvojnega programa in
izvedbenih načrtov.
2. NAMEN IN CILJI OBMOČNEGA RAZVOJNEGA PARTNERSTVA
4. člen
Območno razvojno partnerstvo se oblikuje s temeljnim namenom, da se vzpodbudi razvoj občin
na območju Območnega razvojnega partnerstva Spodnje Savinjske doline.
Občine podpisnice se zavzemajo za posebno obravnavo njihovega območja tako znotraj
Savinjske regije, v katero so po veljavni zakonodaji umeščene, kot tudi na ravni države, kjer bodo
upoštevani realni kazalci razvitosti in realne potrebe tega območja.
5. člen
Z vzpostavitvijo območnega razvojnega partnerstva želijo podpisnice doseči naslednje cilje:
- ohraniti in nadalje razvijati obravnavano območje kot povezan geografski, kulturni in
ekonomski prostor;
- zagotoviti učinkovito sodelovanje s podpornim okoljem za hitrejše in usklajeno
razreševanje razvojnih in drugih problemov, ki so skupni območju;
- v okviru javno-zasebnega in interesnega partnerstva opredeliti razvojne prioritete območja,
nosilce in način izvedbe skupnih projektov;
- izdelati območni razvojni program kot nabor povezanih projektov za to območje in
izvedbeni načrt območnega razvojnega programa, ki bosta kot samostojna dela vključena
v regionalni razvojno program in izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa in
bosta lahko njun sestavni oziroma integralni del;
- okrepiti sodelovanje in povezovanje lokalnih nosilcev razvoja na območju;
- aktivno sodelovati pri vzpostavitvi pokrajine in formiranju njenih strokovnih služb.
6. člen
V ta namen se podpisnice dogovorijo, da za obdobje 2008-2013 sprejmejo razvojne usmeritve in
cilje veljavnega Regionalnega razvojnega programa Savinjske regije 2007-2013, v okviru katerega
so zajeti tudi ključni razvojni cilji in indikativni projekti območnega razvojnega partnerstva Spodnje
Savinjske doline. V procesu dograjevanja razvojne vizije Savinjske regije pa bodo podpisnice
pristopile k pripravi in izdelavi Območnega razvojnega programa Spodnje Savinjske doline v
skladu s predpisano metodologijo za pripravo regionalnih razvojnih programov.
Podpisnice ugotavljajo, da se v procesu priprave Regionalnega razvojnega programa Savinjske
regije 2007-2013 na neformalni način že delovale kot Območno razvojno partnerstvo. V
Regionalnem razvojnem programu 2007-2013 je zato že zajeta vsebina območnega razvojnega
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programa kot nabor povezanih razvojnih projektov, ki mora biti pripravljen tako, da bo omogočal
doseganje višjega življenjskega standarda in kvalitete življenja prebivalcev in bodo za to območje
znotraj regije upoštevane posebnosti tega območja, predvsem na naslednjih področjih:







izgradnja infrastrukture (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda,
ravnanje s komunalnimi odpadki, izgradnja državnega, regionalnega in lokalnega cestnega
in informacijskega omrežja in izgradnja poslovnih con);
uravnotežen razvoj mest in podeželja ter ohranjanje in izboljšanje poseljenosti tega
območja;
zagotavljanja ustreznih pogojev za razvoj gospodarstva, turizma in malega gospodarstva,
kjer je bistvenega pomena pritegnitev novih investitorjev na to območje;
varstvo naravnih vrednot in kulturne dediščine;
izobrazbena struktura prebivalstva in negativni demografski trendi, pri čemer je potreben
poudarek na zaustavitvi izseljevanja mlajšega in izobraženega prebivalstva;
brezposelnost, kjer je potrebno posebno pozornost nameniti ustvarjanju novih delovnih
mest, predvsem tudi za visoko izobražene kadre in ustrezni poklicni prekvalifikaciji
prebivalstva.

Območni razvojni program Spodnje Savinjske doline in njegov izvedbeni načrt, ki bosta izdelana
kot samostojna dokumenta v procesu dograjevanja razvojne vizije Savinjske regije, se skladno z
Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja vključita v regionalni razvojni program
Savinjske regije in njegov izvedbeni načrt.
7. člen
Podpisnice se dogovorijo, da bodo skupno delovale tudi na drugih področjih, pomembnih za
dosego pogodbeno opredeljenih ciljev.
3. ORGANI IN NJIHOVE NALOGE
8. člen
Organi Območnega razvojnega partnerstva so:
- območni razvojni svet Spodnje Savinjske doline (v nadaljnjem besedilu »ORS Spodnje
Savinjske doline«),
- območni svet – svet županov,
- strokovni odbori in
- razvojne komisije.
9. člen
Podpisnice ustanovijo ORS Spodnje Savinjske doline kot najvišji organ odločanja, ki šteje 15
članov in sicer:
- 6 županov – predstavnikov občin ustanoviteljic Območnega razvojnega partnerstva
Spodnje Savinjske doline,
- 6 predstavnikov gospodarstva – praviloma po 1 predstavnik iz vsake občine ustanoviteljice
na območju Območnega razvojnega partnerstva Spodnje Savinjske doline ter
- 3 predstavnike civilne družbe in negospodarskih ter nevladnih organizacij, ki delujejo na
območju razvojnega partnerstva, med katerimi je tudi predstavnik Razvojne agencije
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Savinja kot razvojno-podporne organizacije Območnega razvojnega partnerstva Spodnje
Savinjske doline.
ORP Spodnje Savinjske doline sprejema odločitve na seji z večino glasov navzočih članov, pri
čemer veljavno odloča, če je na seji navzoča večina vseh članov sveta in večina članov sveta,
predstavnikov občin. Glasovi predstavnikov občin v svetu štejejo dvojno.
Z dnem ustanovitve ORS Spodnje Savinjske doline se Območni svet, ki ga sestavljajo župani
občin ustanoviteljic in deluje pod nazivom »Območni svet – svet županov«, ne ukine, temveč
ostane razvojno-posvetovalni organ Območnega razvojnega partnerstva Spodnje Savinjske doline
ter organ, ki mora naknadno z večino 60 odstotkov glasov vseh županov in hkrati z večino občin,
ki predstavljajo 60 odstotkov prebivalstva ORP, potrditi odločitev ORS o Območnem razvojnem
programu ORP Spodnje Savinjske doline.
10. člen
Naloge ORS so predvsem:

imenovanje predstavnikov občin in dodatnega predstavnika območnega partnerstva v
Razvojni svet Savinjske regije,
 sprejemanje vseh odločitev povezanih z delovanjem območnega partnerstva,
 sprejemanje odločitev v postopku priprave, potrjevanja, usklajevanja in izvajanja
območnega razvojnega programa in njegovega izvedbenega dela,
 sodelovanje v postopku priprave in sprejemanja regionalnega razvojnega programa,
 sprejemanje pravil njegovega delovanja,
 obravnava drugih zadev razvojnega pomena.
11. člen
Člani ORS Spodnje Savinjske doline izmed sebe izvolijo predsednika ORS, ki predstavlja ORS in
je praviloma izbran izmed županov občin ustanoviteljic. Predsednik sklicuje in vodi seje ORS,
podpisuje njegove odločitve ter skrbi za izvrševanje in koordiniranje njihovega izvajanja. Poleg
predsednika izvolijo tudi njegovega namestnika, ki nadomešča predsednika v primeru njegove
odsotnosti. Mandat predsednika in njegovega namestnika traja 4 leta. ORS Spodnje Savinjske
doline se konstituira na prvi seji, na kateri je navzočih več kot polovica vseh članov sveta in več
kot polovica članov sveta, predstavnikov občin.
12. člen
ORS Spodnje Savinjske doline za izvajanje strokovnih nalog za področje razvoja po potrebi
imenuje strokovne odbore, ki pokrivajo naslednja področja:
 človeške vire;
 infrastrukturo, okolje in prostor;
 gospodarstvo;
 razvoj podeželja
Strokovni odbor vodi vodja, ki ga na predlog članov odbora potrdi območni svet.
Člani odbora so lahko: uslužbenci občin, razvojne agencije in drugih strokovnih razvojno-
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podpornih organizacij, društev, lokalnih turističnih organizacij, predstavniki državnih institucij oz.
javnih institucij, ki delujejo na območni ravni in izrazijo interes za sodelovanje v odborih.
Za izvajanje določenih strokovnih nalog lahko odbor izmed svojih članov in drugih imenuje
razvojne komisije, po področjih iz prvega odstavka ali drugih področjih po lastni presoji, kot ožje
strokovno telo. Mandat in naloge komisije določi odbor v sklepu imenovanja.
13. člen
ORS Spodnje Savinjske doline, območni svet - svet županov, strokovni odbor in komisije delajo
na sejah. Na seje območnega sveta se lahko vabi tudi predstavnike pooblaščene RRA iz
Savinjske statistične regije, ministrstev in drugih, ki sodelujejo pri izvedbi Območnega razvojnega
programa. Seje ORS Spodnje Savinjske doline, območnega sveta – sveta županov, odborov in
komisij potekajo praviloma na sedežu predsedujoče občine.
Postopek dela ORS Spodnje Savinjske doline, območnega sveta – sveta županov, odborov in
komisij, je urejen s poslovnikom, ki ga sprejme ORS Spodnje Savinjske doline na prvi seji.
Organi Območnega razvojnega partnerstva odločajo na sejah z večino glasov sodelujočih članov
pri čemer glasovi predstavnikov občin štejejo dvojno.
14. člen
Organizacijske in administrativne naloge za potrebe ORS Spodnje Savinjske doline, območnega
sveta - sveta županov in njegovih organov ter strokovne naloge v zvezi s pripravo razvojnega
programa ter njegovim izvajanjem izvaja Razvojna agencija Savinja v sodelovanju z občinskimi
upravami.
15. člen
Podpisnice te pogodbe se zavežejo, da bodo skupno, za območje občin podpisnic, skladno z
določili 6. člena te pogodbe, pripravile območni razvojni program in območni izvedbeni načrt.
Za izvedbo te naloge bodo občine angažirale vse svoje potenciale in imajo v okviru te naloge
predvsem sledeče pravice in obveznosti:
 podajati pobude in predloge,
 predlagati projekte in oblikovati nabor projektov,
 zagotoviti sodelovanje ustreznih kadrov in institucij,
 zagotoviti ustrezne podatke, potrebne za pripravo projektov in programa,
 zagotoviti ustrezne finančne, materialne in tehnične pogoje,
 aktivno sodelovati pri pripravi in izvedbi programa in projektov,
ter tako zagotoviti uspešno pripravo programa, izvedbenega načrta in projektov.
Občine na podlagi pogodbenega odnosa enakopravno sodelujejo pri pripravi aktov in pri
sprejemanju vseh odločitev. Za sprejem posamezne odločitve je potrebno soglasje večine občin.
Odločitve se sprejemajo pisno in veljajo, ko jih podpišejo župani.
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4. FINANCIRANJE
16. člen
Naloge območnega razvojnega partnerstva, ki so v javnem interesu ter skupne vsem občinam
ustanoviteljicam, se financirajo v okviru izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa
skladno z določili ZSRR-1, ZSRR-2 in ZSRR-2A ter s financiranjem občin v obliki članarine.
Pred izvedbo vsake projektne aktivnosti, občine ustanoviteljice določijo poseben način
financiranja, pri čemer se upošteva teža projektne naloge, ki odpade na posamezno občino
(projektno financiranje).
Sredstva za administrativne in tehnične naloge, ki jih opravlja posamezna občinska uprava,
zagotavljajo občine same, vsaka za svojo občinsko upravo.
5. DELOVANJE IN PRENEHANJE
17. člen
Območno razvojno partnerstvo prične z delovanjem ob podpisu pogodbe in je oblikovano za
nedoločen čas.
18. člen
Vsaka od partneric ima pravico izstopiti iz partnerstva, vendar mora svojo namero najaviti v
razumnem roku, vsaj eno leto pred izstopom in pred izstopom izpolniti vse svoje prevzete
obveznosti ter zaključiti vse skupne že začete projekte, tako da se z izstopom ne povzroči škode
ostalim partnericam.
19. člen
Pogodba o vzpostavitvi območnega razvojnega partnerstva začne veljati z dnem podpisa vseh
udeleženk. Območni svet se konstituira najpozneje v roku enega meseca od uveljavitve pogodbe,
odbor pa najpozneje v treh mesecih. Prvo konstitutivno sejo območnega sveta skliče župan
občine Tabora.
20. člen
Območno razvojno partnerstvo lahko na predlog vsaj dveh občin partneric preneha, vendar pa
mora biti predlog, da se prične s postopkom za prenehanje oziroma razdrtje območnega
razvojnega partnerstva, podan v razumnem roku (vsaj eno leto pred prenehanjem), ki je potreben,
da se zaključijo nedokončani projekti in naloge.
O prenehanju območnega razvojnega partnerstva občine soglasno sprejmejo ustrezen akt, s
katerim ugotovijo prenehanje, določijo tudi način dokončanja še morebiti ne izvedenih skupnih
projektov, poravnavo medsebojnih pravic in obveznosti ter morebitno poravnavo obveznosti do
tretjih oseb.
21. člen
Območno razvojno partnerstvo je odprta oblika interesnega sodelovanja, v katero lahko vstopajo
nosilci območnega razvoja ves čas njegovega delovanja pod enakimi pogoji. Z dnem podpisa
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pogodbe pridobijo pravice in obveznosti v obsegu drugih podpisnic.
Pogodba je napisana v 14 izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbenica po dva izvoda, dva
izvoda pa ostaneta v dokumentaciji območnega partnerstva.
Žalec, dne 25.03.2009 (osnova pogodba)
Dopolnitve po ZSRR-2: dne 12.3.2012 (14. seja ORP SSD)
Dopolnitve po ZSRR-2A: dne 5.11.2012 (16. seja OS ORP SSD)

Župan
Občine Braslovče
Branimir Strojanšek

Župan
Občine Žalec
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Župan
Občine Vransko
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Župan
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Župan
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