
Svet Pomurske razvojne regije 

 
Murska Sobota, 15. 3. 2021 

 

VABILO NA SEJO 

»SVETA POMURSKE RAZVOJNE REGIJE«, 

 

ki bo v ponedeljek, 22. marca 2021 ob 9. uri 

preko aplikacije ZOOM  

 

Spoštovani! 

 

Skladno s 10. in 11. členom Poslovnika o delovanju Sveta pomurske razvojne regije sklicujem 87. redno 

sejo:  

 

DNEVNI RED:  

1. Potrditev zapisnikov:  
a) Potrditev zapisnika 86. redne seje SR z dne 15.12.2020 

2. Izvolitev pomurskih predstavnikov v Razvojni svet Kohezijske regije Vzhodna Slovenija za 

obdobje 2021-2027 

3. Informacija o konstituiranju Razvojnega sveta Pomurske regije v obdobju 2021-2027 

4. Izvajanje Dogovora za razvoj regij 

5. Informacija o pripravi RRP 2021-2027 in programiranju EKP 2021-2027 

6. Predstavitev Regionalnega skrbništva  

7. Razno. 

*** 
Seja bo izvedena preko aplikacije ZOOM. Dostop do seje bo možen na naslednji povezavi: 
Join Zoom Meeting 
https://us02web.zoom.us/j/86519940007?pwd=dzdzSnAwRkZXTC9QRkcrdm51N0ZwQT09 

 

Meeting ID: 865 1994 0007 

Passcode: 940892 

V primeru, da kateri od članov sveta nima tehničnih možnosti za dostop preko te aplikacije oziroma 

predvideva, da bo z aplikacijo imel določene težave, vas prosimo, da nam to čimprej sporočite, da 

bomo našli ustrezno rešitev. V zadevi pa se lahko obrnete tudi na administratorja aplikacije (Rok Petje: 

rok@ztr.si, 031 795 195.)  

*** 
Prosimo, da se seje zanesljivo udeležite oz. se jo udeleži zastopnik s pisnim pooblastilom (v tem 

primeru naprošamo, da mu posredujete dostop oz. povezavo ZOOM do seje). 

 

Svojo prisotnost ali odsotnost na seji nam sporočite do petka, 19. marca 2021. 

 

Lep pozdrav! 

 

                                    PREDSEDNIK SR  

Alojz Glavač, župan Občine Moravske Toplice, l. r. 

https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/86519940007?pwd%3DdzdzSnAwRkZXTC9QRkcrdm51N0ZwQT09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0hi3xpDkdaPi1qadaYLFgV
mailto:rok@ztr.si


Svet Pomurske razvojne regije 

 
Vabljeni: 

▪ člani Sveta Pomurske razvojne regije, 
▪ predsednik Razvojnega sveta Pomurske regije, 
▪ g. Marjan Maučec, državni svetnik, 
▪ mag. Damijan Jaklin, državni sekretar na Ministrstvu za obrambo, 
▪ dr. Mitja Slavinec, državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport 
▪ pomurski poslanci, 
▪ pomurski člani Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija, 
▪ skrbnik regije MGRT, g. Gregor Černoga, 
▪ območne razvojne agencije.
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OBRAZLOŽITEV DNEVNEGA REDA 

1. Potrditev zapisnikov 
a) Potrditev zapisnika 86. redne seje SR 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Zapisnik 86. redne seje SR z 
dne 15.12.2020 
 
 

 
Svet Pomurske razvojne regije potrjuje 
zapisnik 86. redne seje SR z dne 
15.12.2020, v predloženi obliki.  
 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  
 

 
SR potrjuje zapisnik: 

- 86. redne seje SR z dne 15.12. 2020 
 
Zapisnik je priloga gradivu. 

 

2. Izvolitev pomurskih predstavnikov v Razvojni svet Kohezijske regije Vzhodna Slovenija za obdobje 2021-
2027 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Dopis Pomurske gospodarske 
zbornice z dne 2.3.2021 
 
Dopis Regionalnega stičišča 
nevladnih organizacij Pomurja 
z dne 3.3.2021 
 
Pomurski člani RS KRVS v 
obdobju 2014-2020 
 

Svet Pomurske razvojne regije imenuje 
predstavnike regije v Razvojni svet 
kohezijske regije Vzhodna Slovenija za 
obdobje 2021 – 2027: 

- _____________, predstavnik/-
ica občin; 

- _____________, predstavnik/-
ica občin; 

- Robert Grah, predstavnik 
gospodarstva; 

- Vlado Mandič, predstavnik 
gospodarstva; 

Vsaka regija v kohezijski regiji ima 5 predstavnikov, ki jih imenuje 
svet regije. Predstavniki razvojnega sveta kohezijske regije so 
imenovani za programsko obdobje. 
 
Člani razvojnega sveta kohezijske regije delujejo nepoklicno in niso 
upravičeni do sejnin, so pa upravičeni do povrnitve stroškov 
prevoza. 
 
Razvojni svet kohezijske regije sodeluje pri sprejemanju odločitev 
in daje predhodno soglasje o vsebini in izvajanju programov EU (PS 
in OP ESRR in ESS), ki vplivajo na razvoj kohezijske regije ter 
opravlja druge naloge, povezane z razvojem. 
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- Bojan Vogrinčič, predstavnik 
NVO. 

 
Svet Pomurske razvojne regije imenuje 
nadomestne člane v Razvojni svet 
kohezijske regije Vzhodna Slovenija za 
obdobje 2021 – 2027: 

- _____________, predstavnik/-
ica občin; 

- _____________, predstavnik/-
ica občin; 

- Tadej Ružič, predstavnik 
gospodarstva; 

- Jernej Zupančič, predstavnik 
gospodarstva; 

- Romeo Varga, predstavnik NVO. 
 
Svet Pomurske razvojne regije…. 

 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

Dosedanja sestava pomurskih predstavnikov je sledila sestavi 
Razvojnega sveta Pomurske regije. Predstavniki za obdobje 2014-
2020 so bili imenovani po sledečem modelu: 
- 2 predstavnika občin,  
- 2 predstavnika gospodarstva in  
- 1 predstavnik NVO  
ter njihovi nadomestni člani.  
 
Način izbora predstavnikov ni posebej določen, ampak je stvar 
dogovora na ravni regije. 
 
Predsedstvo SR, ki se je sestalo 23.2.2021, je podprlo predlog, da 
nova sestava sledi obstoječi, tj. zgoraj navedeni.  
RCMS je tako pozval predstavnike gospodarstva in NVO, da 
predlagajo predstavnika. 
Predstavniki občin bodo predlagani na sami seji. 
 
Pomurski predstavniki v Razvojnem svetu kohezijske regije 
Vzhodna Slovenija se aktivno udeležujejo sej Razvojnega sveta 
kohezijske regije Vzhodna Slovenija ter zastopajo interese regije. 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

 

3. Informacija o konstituiranju Razvojnega sveta Pomurske regije v obdobju 2021-2027 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Predlog Skupne liste 
kandidatov  za volitve članov 
Razvojnega sveta Pomurske 
regije  2021-2027 
 
 

 
Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil z informacijo o konstituiranju 
Razvojnega sveta Pomurske regije v 
obdobju 2021-2027. 
 
 
 

 
RCMS je s pozivom k predložitvi predloga kandidatov za umestitev 
na skupno listo kandidatov za volitve članov Razvojnega sveta 
Pomurske regije za programsko obdobje 2021-2027 konec meseca 
novembra 2020 začel postopek konstituiranja sveta. 
 
Razvojni svet Pomurske regije se izvoli za programsko obdobje. 
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Predlog Glasovnice za volitve 
članov Razvojnega sveta 
Pomurske regije 2021-2027 

Svet Pomurske razvojne regije potrjuje 
predlog Skupne liste kandidatov za 
volitve članov Razvojnega sveta 
Pomurske regije  2021-2027. 
 
Svet Pomurske razvojne regije potrjuje 
predlog Glasovnice za volitve članov 
Razvojnega sveta Pomurske regije 2021-
2027. 
 
Svet Pomurske razvojne regije …. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

Razvojni svet Pomurske regije sestavlja 31 članov, in sicer: 
- 10 predstavnikov občin (člani občinskega/mestnega sveta oz. 
župan/županja), 
- 10 predstavnikov gospodarstva,  
- 5 predstavnikov nevladnih organizacij,  
- 5 predstavnikov območnih razvojnih partnerstev in  
- 1 predstavnik madžarske narodne skupnosti. 
 
Razvojni svet regije je organ usklajevanja razvojnih pobud in 
razvojnih interesov v regiji. Ima naslednje naloge: 

- vodi in usmerja pripravo regionalnega razvojnega 
programa in ga sprejme, 

- na področju regionalnega razvoja sodeluje z regijami 
drugih držav, 

- sklepa dogovore za razvoj regije, 
- sodeluje v teritorialnem razvojnem dialogu, 
- spremlja izvajanje regionalnega razvojnega programa in 

dogovorov za razvoj regije in 
- opravlja druge naloge v skladu z Zakonom o spodbujanju 

skladnega regionalnega razvoja. 
 

RRA oblikuje skupno listo kandidatov za volitve v razvojni svet 
regije ter določi vsebino glasovnice. 
 
Glasuje se  za skupno listo kandidatov za volitve članov Razvojnega 
sveta Pomurske regije, ki jo, na podlagi prejetih predlogov, v 
potrjevanje vsem občinskim/mestnim svetom Pomurske regije 
predlaga Svet Pomurske razvojne regije. 
 
Volitve članov razvojnega sveta izvedejo občinski/mestni sveti v 
roku 30 dni po prejemu kandidatne liste. 
Skupna lista je potrjena, če zanjo glasuje večina občinskih/mestnih 
svetov, ki predstavljajo večino prebivalk in prebivalcev vseh občin 
v Pomurski regiji. 
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Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

 

4. Izvajanje Dogovora za razvoj regije 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

Gradiva ni! 
 
 

Svet Pomurske razvojne regije se je 

seznanil s potekom izvajanja aktivnosti 

dogovora za razvoj regije.  

 

Svet Pomurske razvojne regije…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Dogovor za razvoj Pomurske razvojne regije je vključenih 16 
najpomembnejših regijskih projektov:  

- - 7 projektov poslovnih con in 1 projekt podpornega okolja na PN 
3.1. Spodbujanje podjetništva, 

- - 6 projektov kolesarskih povezav na PN 4.4. Spodbujanje 
multimodalne urbane mobilnosti ter 

- - 2 projekta nadgradnja vodovodnega sistema na PN 6.1. Vlaganje 
v vodni sektor. 
 
Dodatek št. 2 k Dogovoru za razvoj regije je bil podpisan v mesecu 
decembru 2020. 
 
Roki za oddajo popolnih vlog za neposredno potrditev operacije 
(NPO) so se iztekli: 
-   31.12.2020 za PN 3.1. Spodbujanje podjetništva, 
- 31.01.2021 za PN 4.4. Spodbujanje multimodalne urbane 
mobilnosti, 
-    30.9.2020 za PN 6.1. Vlaganje v vodni sektor. 
 

Do roka so bile oddane vse vloge za NPO. 
*** 

V mesecu februarju smo občine, nosilke projektov DRR, obvestili o 
prejeti informaciji s strani SVRK glede aktualnega izvajanja DRR: Vsi 
projekti, ki so bili oddani na resorna ministrstva (MGRT/MZI/MOP), 
morajo na SVRK prispeti najkasneje do 31.3.2021. Vsi ostali 
projekti bodo lahko kandidirali na posebnem javnem razpisu glede 
na takojšnjo možnost izvedbe, brez regijskih kvot. 
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…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

 

5. Informacija o pripravi RRP 2021-2027 in programiranju EKP 2021-2027 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Odziv RSKRVS na osnutek PS z 
dne 26.2.2021 
 
Predstavitev izhodišč pri 
pripravi programov EKP 2021-
2027 
 
 
Ključni dokumenti EKP 2021-
2027 (povezava): 
https://www.eu-
skladi.si/portal/sl/po-
2020/priprava-programskih-
dokumentov-1/podstran-1  
 
Osnutek PS (povezava):  
https://www.eu-
skladi.si/sl/dokumenti/pa-
2021-2027/ps-za-ek-22-1-
2021.pdf  
 
Osnutek Načrta za okrevanje 
in odpornost (povezava): 
https://www.eu-
skladi.si/sl/po-2020/nacrt-za-
okrevanje-in-krepitev-
odpornosti  

Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil s pripravo programskega dela 
RRP 2021-2027 in nadaljnjimi 
aktivnostmi. 
 
Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil z informacijo o programiranju 
evropske kohezijske politike v obdobju 
2021-2027. 
 
 
 
Svet Pomurske razvojne regije….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osnutek RRP 2021-2027 z naborom projektov je bil 30.12.2020 
poslan na MGRT. 
 
V začetku meseca marca je bilo izvedeno delovno srečanje s 
predlagatelji projektov v okviru priprave RRP 2021- 2027. 
 
Do 12. 3. 2021 so potekala usklajevanja med deležniki z namenom 
oblikovanja projektnih predlogov za RRP 2021–2027. 
 
RRA do 25. 3. 2021 pripravi končni predlog RRP 2021–2027, ki ga v 
aprilu obravnavajo odbori RSR, do 31. 5. 2021 pa ga sprejme RSR 
in potrdi SR. 
 

*** 
SVRK je pripravil Izhodiščni Osnutek Partnerskega sporazuma, ki ga 
je v mesecu januarju posredoval na Evropsko Komisijo.  
 
V mesecu februarju je bil osnutek predstavljen na delovnem 
srečanju s predstavniki delovnih skupin obeh kohezijskih regij. 
Odziv na osnutek PS je bil s strani RSKRVS na SVRK posredovan 
konec meseca februarja. 
 
SVRK je objavil osnutek Načrta za okrevanje in odpornost.  
V mesecu februarju je bila sprejeta evropska uredba o vzpostavitvi 
Mehanizma za okrevanje in odpornost na podlagi katere morajo 
države članice do 30.4.2021 Evropski Komisiji formalno predložiti 
svoje načrte. 
 

https://www.eu-skladi.si/portal/sl/po-2020/priprava-programskih-dokumentov-1/podstran-1
https://www.eu-skladi.si/portal/sl/po-2020/priprava-programskih-dokumentov-1/podstran-1
https://www.eu-skladi.si/portal/sl/po-2020/priprava-programskih-dokumentov-1/podstran-1
https://www.eu-skladi.si/portal/sl/po-2020/priprava-programskih-dokumentov-1/podstran-1
https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/pa-2021-2027/ps-za-ek-22-1-2021.pdf
https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/pa-2021-2027/ps-za-ek-22-1-2021.pdf
https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/pa-2021-2027/ps-za-ek-22-1-2021.pdf
https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/pa-2021-2027/ps-za-ek-22-1-2021.pdf
https://www.eu-skladi.si/sl/po-2020/nacrt-za-okrevanje-in-krepitev-odpornosti
https://www.eu-skladi.si/sl/po-2020/nacrt-za-okrevanje-in-krepitev-odpornosti
https://www.eu-skladi.si/sl/po-2020/nacrt-za-okrevanje-in-krepitev-odpornosti
https://www.eu-skladi.si/sl/po-2020/nacrt-za-okrevanje-in-krepitev-odpornosti
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…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

Dokumenti se nahajajo na spletni strani EU skladi/po 
2020/priprava programskih dokumentov oz. Načrt za okrevanje in 
odpornost. 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji.. 

 

6. Predstavitev Regionalnega skrbništva 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Gradiva ni! 

Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil z Regionalnim skrbništvom in 
aktivnostmi, ki jih izvaja Razvojni center 
Murska Sobota. 
 
Svet Pomurske razvojne regije ….. 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

Razvojni center Murska Sobota že od leta 2018 dalje intenzivneje 
izvaja aktivnosti za promocijo investicijskih priložnosti Pomurja in 
promocijo regije kot privlačne investicijske destinacije za  
potencialne investitorje v Sloveniji in tujini. 
 
Od sredine leta 2020 dalje v sodelovanju z agencijo SPIRIT 
Slovenija v okviru izvajanja nalog regionalnega skrbništva, med 
drugim, predstavljamo investicijske priložnosti v Sloveniji tudi 
preko skupne spletne platforme za privabljanje domačih in tujih 
investitorjev. 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

 

7. Razno 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
 

Svet Pomurske razvojne regije….  
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

 

  Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

 


