
Svet Pomurske razvojne regije 

 
Murska Sobota, 7. 7. 2021 

VABILO NA SEJO 

»SVETA POMURSKE RAZVOJNE REGIJE«, 

 

ki bo v sredo, 14. julija 2021 ob 8.30. uri 

v ŠRC Martjanci  

Spoštovani! 

 

Skladno s 10. in 11. členom Poslovnika o delovanju Sveta pomurske razvojne regije sklicujem 90. redno sejo:  

 

DNEVNI RED:  

1. Potrditev zapisnikov:  
a) Potrditev zapisnika 87. redne seje SR z dne 22.3.2021 
b) Potrditev zapisnika 89. korespondenčne seje SR z dne 26.5.2021 

2. Seznanitev s poročilom o izvajanju splošnih razvojnih nalog (SRN) v letu 2020 in potrditev 

razdelilnika sredstev SRN za leto 2021 

3. Informacija o programiranju EKP 2021-2027 (prisoten minister g. Zvonko Černač, on-line) 

4. Izvajanje Dogovora za razvoj regije (DRR) 

5. Razno – aktualne zadeve 

a) Informacija o konstituiranju Razvojnega sveta Pomurske regije 2021-2027 

b) Informacija o aktivnostih v okviru Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija 

c) Informacija o aktivnostih vzpostavitve pomurskega kolesarskega omrežja 

d) Regijska slovesnost ob prazniku priključitve Prekmurja k matičnemu narodu 

e) Predstavitev aktivnosti za EXPO Dubaj 

f) Predstavitev aktivnosti za Talent center 

6. Prenos predsedovanja in verifikacija novega predsedstva SR 

a) Sprememba Delovne skupine za koordinacijo programskih dokumentov za obdobje 2021-

2027  

7. Razno  

*** 
Lokacija seje: Športno rekreacijski center Martjanci, ob nogometnem igrišču, povezava:  
https://www.google.com/maps/place/46%C2%B041'01.5%22N+16%C2%B011'38.3%22E/@46.6837361,1
6.1933097,426m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d46.6837352!4d16.1939622 
 
K točki 3 se nam bo preko spletne aplikacije ob 9.00 uri pridružil tudi minister Službe Vlade RS za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko, g. Zvonko Černač. 
 

*** 
Prosimo, da se seje zanesljivo udeležite oz. se jo udeleži zastopnik s pisnim pooblastilom. Svojo prisotnost 

ali odsotnost na seji nam sporočite do ponedeljka, 12. julija 2021. 

 

 

 

Lep pozdrav! 

                                    PREDSEDNIK SR  

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

 

https://www.google.com/maps/place/46%C2%B041'01.5%22N+16%C2%B011'38.3%22E/@46.6837361,16.1933097,426m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d46.6837352!4d16.1939622
https://www.google.com/maps/place/46%C2%B041'01.5%22N+16%C2%B011'38.3%22E/@46.6837361,16.1933097,426m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d46.6837352!4d16.1939622


Svet Pomurske razvojne regije 

 
Vabljeni: 

▪ člani Sveta Pomurske razvojne regije, 
▪ predsednik Razvojnega sveta Pomurske regije, 
▪ g. Zvonko Černač, minister Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, k 

tč 3, 
▪ g. Robert Grah, direktor Pomurske gospodarske zbornice, k tč 5 f, 
▪ g. Marjan Maučec, državni svetnik, 
▪ 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 87. redne seje SR z dne 22.3.2021 
b) Potrditev zapisnika 89. korespondenčne seje SR z dne 26.5.2021 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Zapisnik 87. redne seje SR z 
dne 22.3.2021 – GRADIVO BO 
POSREDOVANO NAKNADNO! 
 
Zapisnik 89. korespondenčne 
seje SR z dne 26.5.2021 
 
 

 
Svet Pomurske razvojne regije potrjuje 
zapisnik 87. redne seje SR z dne 
22.3.2021 in zapisnik 89. 
korespondenčne seje SR z dne 
26.5.2021, v predloženi obliki.  
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

 
SR potrjuje zapisnik: 

- 87. redne seje SR z dne 22.3.2021 in 
- 89. korespondenčne seje z dne 26.5.2021. 

 
 
 
 
Zapisnika sta priloga gradivu. 

 

2. Seznanitev s poročilom o izvajanju splošnih razvojnih nalog (SRN) v letu 2020 in potrditev razdelilnika 
sredstev SRN za leto 2021 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Uvod k poročilu 2020 
 
Poročilo o izvajanju splošnih 
razvojnih nalog v letu 2020 
 
 
               *** 
 
Objava višine zneska 
sofinanciranja splošnih 
razvojnih nalog po regijah za 

Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil s Poročilom o izvajanju splošnih 
razvojnih nalog v Pomurski regiji za leto 
2020. 

*** 
 

Svet Pomurske razvojne regije potrjuje 
razdelilnik sredstev sofinanciranja 
splošnih razvojnih nalog v letu 2021.  

 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

 
Splošne razvojne naloge so v letu 2020 izvajale sledeče razvojne 
institucije, vpisane v evidenco RRA pri MGRT z dnem 26. 2. 2016 
oz. 19. 5. 2017: 
 
-  Razvojni center Murska Sobota, nosilna RRA, 
-  Razvojna agencija Sinergija, sodelujoča institucija, 
-  PORA, razvojna agencija Gornja Radgona, sodelujoča institucija, 
-  Prleška razvojna agencija, giz, sodelujoča institucija in 
-  Zavod za turizem in razvoj Lendava, sodelujoča institucija. 
 



Svet Pomurske razvojne regije 

 

leto 2021 in 2022 z dne 
6.7.2021  
 
Razdelilnik sredstev 
sofinanciranja splošnih 
razvojnih nalog v letu 2021 

Razvojne institucije morajo najmanj 1x letno pisno poročati Svetu 
regije o izvajanju splošnih razvojnih nalog. 
 

*** 
Višina zneska sofinanciranja splošnih razvojnih nalog MGRT za 
Pomurje v letu 2021 je največ do 120.348 evrov (60% sredstev). 
Ostala sredstva morajo zagotoviti občine (40%).  
 
Odločba o vpisu RRA: 

- Razvojni center Murska Sobota, nosilna RRA  
in sodelujoče razvojne institucije: 

- Razvojna agencija Sinergija d.o.o.,  
- PORA, razvojna agencija G. Radgona,  
- Prleška razvojna agencija giz, 
- Zavod za turizem in razvoj Lendava, 

v evidenco regionalnih razvojnih agencij pri MGRT za opravljanje 
splošnih razvojnih nalog za programsko obdobje 2021-2027 je bila 
izdana dne 23.12.2020, pod št. 3030-36/2020/49.  
 
Razvojne institucije si bodo sredstva MGRT delile glede na določbe 
Pravilnika o regionalnih razvojnih agencijah, po dogovorjenem 
deležu in po ključu števila prebivalcev.  
 
Razdelilnik sredstev za leto 2021 je priloga k gradivu. 

   

 

3. Informacija o  programiranju EKP 2021-2027 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Ključni dokumenti EKP 2021-
2027 (povezava): 
https://www.eu-

Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil z informacijo o programiranju 
evropske kohezijske politike v obdobju 
2021-2027. 

Programiranje evropske kohezijske politike za obdobje 2021-2027 
je v teku. 
 

https://www.eu-skladi.si/portal/sl/po-2020/priprava-programskih-dokumentov-1/podstran-1
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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  
 
Načrt za okrevanje in 
odpornost (povezava): 
https://www.eu-
skladi.si/sl/po-2020/nacrt-za-
okrevanje-in-krepitev-
odpornosti  

 
 
 
Svet Pomurske razvojne regije….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

Evropska Komisija je potrdila Načrt za okrevanje in odpornost, ki 
prinaša dodatna sredstva v višini 1,8 milijarde evrov razpoložljivih 
nepovratnih sredstev in dobrih 666 milijonov evrov posojil, ki bodo 
olajšala okrevanje po krizi COVID-19 in spodbudila investicijsko 
aktivnost v zeleni in digitalni prehod, do leta 2026. 
 
 
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. 

 

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…. 

…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

Dogovor za razvoj Pomurske razvojne regije vključuje 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. 

 
Do roka, tj. 31.5.2021, so bile vse vloge projektov iz DRR s strani 
resornih ministrstev (MGRT/MZI/MOP) posredovane na SVRK za 
pridobitev odločitve o podpori operaciji. 
 
Odločitev o podpori operaciji je prejelo vseh 16 regijskih projektov. 

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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Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

 

5. Razno 

a) Informacija o konstituiranju Razvojnega sveta Pomurske regije 2021-2027 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Gradiva ni! 

 
Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil z informacijo o konstituiranju 
Razvojnega sveta Pomurske regije v 
obdobju 2021-2027. 
 
Svet Pomurske razvojne regije …. 
 
 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

 
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. 
 
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 
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- opravlja druge naloge v skladu z Zakonom o spodbujanju 

skladnega regionalnega razvoja. 
 

Člani SR so na 88. korespondenčni seji SR z dne 7.5.2021 sprejeli 
sklep, da se na Skupno listo kandidatov za volitve članov 
Razvojnega sveta Pomurske regije 2021-2027 in na Glasovnico za 
volitve članov Razvojnega sveta Pomurske regije 2021-2027, za 
območje UE Ljutomer, uvrstita kandidat Občine Križevci in 
kandidat Občine Razkrižje. 
 
V skladu s prejetim sklepom je RCMS oblikoval skupno listo 
kandidatov za volitve v razvojni svet regije ter določil vsebino 
glasovnice. Skupno listo kandidatov in glasovnico za volitve članov 
so člani SR potrdili na 89. korespondenčni seji SR z dne 26.5.2021. 
 
RCMS je v začetku meseca junija na pomurske občine naslovil poziv 
k obravnavi in potrditvi Skupne liste kandidatov za volitve članov 
Razvojnega sveta Pomurske regije 2021-2027 na 
občinskih/mestnih svetih. 
 
Volitve članov razvojnega sveta izvedejo občinski/mestni sveti v 
roku 30 dni po prejemu kandidatne liste. 
 
Občinski/mestni sveti v regiji pošljejo RCMS zapisnike o glasovanju 
v roku 3 dni po izvedenih volitvah. 
 
Izide glasovanja v regiji ugotavlja RCMS, nosilna regionalna 
razvojna agencija (RRA) v Pomurski regiji. 
 
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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Razvojni svet Pomurske regije 2021-2027 se konstituira na prvi 
seji, na kateri je navzočih več kot polovica članov Razvojnega sveta 
Pomurske regije 2021-2027. 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

 

5. Razno 

b) Informacija o aktivnostih v okviru Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Gradiva ni! 
 
 

Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil z aktivnostmi Razvojnega sveta 
kohezijske regije Vzhodna Slovenija. 

 

Svet Pomurske razvojne regije… 

 

…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

Konstitutivna seja Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna 
Slovenija (RSKRVS) za obdobje 2021-2027 je potekala 5. maja 2021 
v Krškem. 
 
Za Predsednika RSKRVS za obdobje 2021-2027 je bil izvoljen g. 
Aleksander Saša Arsenovič, župan Mestne občine Maribor. 
 
Pomurski predstavniki Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna 
Slovenija so bili imenovani na 87. redni seji SR dne 22.3.2021: 
člani: 

- g. Janez Magyar (Občina Lendava), 
- g. Roman Leljak (Občina Radenci), 
- g. Robert Grah (Pomurska gospodarska zbornica), 
- g. Vlado Mandič (Območna obrtno-podjetniška zbornica 

Murska Sobota, 
- g. Bojan Vogrinčič (LRF za Pomurje), 

 
nadomestni člani: 

- mag. Mojca Breščak (Občina Moravske Toplice), 
- mag. Olga Karba (Občina Ljutomer), 
- g. Tadej Ružič (Medicop d.o.o.), 
- g. Jernej Zupančič (Cleangrad d.o.o.), 
- Romeo Varga (NVO). 
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Dne 23. junija 2021 je v Zagorju potekala 2. redna seja RSKRVS za 
obdobje 2021-2027. 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

 

5. Razno 

c) Informacija o aktivnostih vzpostavitve pomurskega kolesarskega omrežja 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Gradiva ni! 
 
 

Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil z aktivnostmi vzpostavitve 
pomurskega kolesarskega omrežja.  

Svet Pomurske razvojne regije…. 

 

…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

Odbor za vzpostavitev pomurskega kolesarskega omrežja je v 
zadnjem obdobju opravil tri svoje seje, v okviru katerih je začrtal 
aktivnosti za vzpostavitev skupnega regijskega kolesarskega 
omrežja.  

Na ravni regije so bili tako identificirani projektni predlogi občin ter 
pripravljena karta obstoječega kolesarskega omrežja, na podlagi 
katere bo pripravljen skupen predlog kolesarskih projektov v novi 
finančni perspektivi.  

Odbor je tudi spremljal pripravo Dogovora za razvoj regije na PN 
4.4. in sodeloval pri skupnih sestankih projekta Murske kolesarske 
poti z občinami. Sledil bo dialog z pristojnimi državnimi 
institucijami.  

Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

 

5. Razno 
d) Regijska slovesnost ob prazniku priključitve Prekmurja k matičnemu narodu 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
e-sporočilo z dne 29.6.2021 

Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil s podanim predlogom. 

Regijska proslava ob prazniku priključitve Prekmurja k matičnemu 
narodu poteka letno v mesecu avgustu. 
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Svet Pomurske razvojne regije soglaša, 
da se regijska slovesnost ob prazniku 
priključitve Prekmurja k matičnemu 
narodu v letu 2021 izvede v Občini 
Beltinci, v letu 2022 pa v Občini 
Črenšovci. 
 
Svet Pomurske razvojne regije….. 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

 
Županja Občine Črenšovci ga. Vera Markoja v dogovoru z županom 
Občine Beltinci g. Markom Viragom predlaga, da se letošnja 
regijska proslava izvede v Beltincih dne 16.8.2021, naslednje leto 
pa v Črenšovcih dne 14.8.2022. 
 
Slovesnosti se bo udeležil tudi predsednik države g. Borut Pahor. 
 
 
 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

 

5. Razno 
e) Predstavitev aktivnosti za EXPO Dubaj 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
povezava: 
https://expo2020slovenia.si/  
 

Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil z aktivnostmi za EXPO Dubaj. 
  
 
Svet Pomurske razvojne regije ….. 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

V sklopu svetovne razstave Expo Dubaj 2020, ki se bo pričela 
oktobra 2021, se bo predstavljala tudi pomurska regija v okviru 
termalne panonske Slovenije.  
 
Predstavitev slednje je predvidena od 24. februarja do 22. marca 
2022.  
 
V teku so nekatere aktivnosti in pripravljajo se različni paketi 
sodelovanja za različne deležnike. 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

 

 

 

https://expo2020slovenia.si/
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5. Razno 
f) Predstavitev aktivnosti za vzpostavitev Talent centra 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Gradiva ni! 

Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil z aktivnostmi, ki potekajo pri 
pripravi projekta »Mrežni Talent center 
kohezijske regije Vzhodna Slovenija 
(Murska Sobota, Maribor in Novo 
mesto)«. 
 
Svet Pomurske razvojne regije … 
 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

Postavitev mrežnega »Talent centra« po vzorcu odlične prakse iz 
sosednje Avstrije, kjer deluje že 6 takih talent centrov.  
 
V Sloveniji so dokončne odločitve osnovnošolcev in srednješolcev 
za nadaljnje izobraževanje še vedno pogosto sprejete brez 
strokovnega testiranja, kjer bi bili upoštevani njihovi talenti, 
sposobnosti in interesi. Mladi iz Pomurja in tudi iz ostalih delov 
Slovenije bi v tem centru skozi 48 postaj odkrivali tisto, kar je 
najboljšega v njih in na koncu prejeli spletno poročilo za lažjo 
odločitev pri nadaljnjem šolanju.  
 
Mladi, predvsem v osnovnih šolah, se morajo zelo zgodaj odločiti 
za karierno pot, pri čemer se soočajo s premalo informacijami in 
pogosto še ne razmišljajo o svojem delu.  Zato so pogosto odločitve 
mladih za nadaljnje šolanje neustrezne, opazne so vrzeli 
zapolnjevanja kadrovskih potreb v gospodarstvu, npr. deficitarnih 
poklicev, interesa za vajeništvo, tehničnih strokovnjakov, ipd.  
 
Zato si prizadevamo skupaj s partnerji (RCMS, Obrtno podjetniška 
zbornica Murska sobota in Univerza v Mariboru) zgraditi Mrežni 
talent center za vzhodno kohezijsko regijo.   
 

  Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

 

6. Prenos predsedovanja in verifikacija novega predsedstva SR 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
 

Svet Pomurske razvojne regije verificira 
tri-člansko Predsedstvo SR:  
 

Iz Poslovnika o delu Sveta Pomurske razvojne regije (z dne 
11.2.2019): 
 



Svet Pomurske razvojne regije 

 
za obdobje od imenovanja dalje za čas 12 
mesecev se imenujejo: 
 
PREDSEDNIK:  
župan Občine Razkrižje, 
Stanko Ivanušič 
 
PRVI NAMESTNIK:  
župan Občine Kuzma, 
Jožef Škalič 
 
DRUGI NAMESTNIK:  
župan Občine Tišina, 
Franc Horvat. 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

»Predsedstvo je sestavljeno iz enega predstavnika lokalnih 
skupnosti desnega brega reke Mure in dveh predstavnikov lokalnih 
skupnosti levega brega reke Mure. 
 
Mandat predsednika predsedstva traja eno (1) leto, pri čemer prvi 
namestnik po koncu mandata predsednika postane predsednik 
predsedstva za naslednje eno leto, predsedstvo pa se dopolni z 
novim drugim namestnikom, ki po preteku enega leta postane prvi 
namestnik predsednika. 
 
Po načelu rotiranja se v predsedstvu za največjo občino po številu 
prebivalcev zvrsti župan naslednje največje občine po številu 
prebivalcev na levem ali desnem bregu reke Mure in za najmanjšo 
občino po številu prebivalcev se zvrsti župan naslednje najmanjše 
občine po številu prebivalcev na levem ali desnem bregu reke 
Mure. Skladno s prvim odstavkom tega člena se po načelu rotiranja 
za županom z desnega brega reke Mure v predsedstvo zvrsti 
naslednji župan z desnega brega reke Mure, za županom levega 
brega reke Mure pa se v predsedstvo zvrsti naslednji župan z 
levega brega reke Mure. 
 
V primeru, da župan, katere od občin, članic sveta, ne želi prevzeti 
in opravljati delo v predsedstvu, se po rotirajočem sistemu 
predsedstvo dopolni z županom naslednje občine, na način iz 
prejšnjega odstavka. Enako velja tudi za primer, ko kateri od 
županov predsedstva med trajanjem mandata odstopi od svoje 
funkcije. 
 

 
Prenos predsedstva bo predlagan na sami seji kot izhaja iz 
predloga sklepa. 

14. (štirinajsto) PREDSEDSTVO, 14.7.2021, Martjanci 

 



Svet Pomurske razvojne regije 

 

6. Prenos predsedovanja in verifikacija novega predsedstva SR 
a) Sprememba Delovne skupine za koordinacijo programskih dokumentov za obdobje 2021-2027 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Sklep SR št. SR-24/2019 z dne 
11.12.2019 
 
Sklep SR št. SR-25/2020 z dne 
19.6.2020  

Svet Pomurske razvojne regije v Delovno 
skupino za koordinacijo programskih 
dokumentov za obdobje 2021-2027  
namesto g. Alojza Glavača, župana 
Občine Moravske Toplice imenuje g. 
Franca Horvata, župana Občine Tišina. 
 
Svet Pomurske razvojne regije v Delovno 
skupino za koordinacijo programskih 
dokumentov za obdobje 2021-2027  
namesto dr. Aleksandra Jevška, župana 
Mestne občine Murska Sobota, imenuje 
g. Janeza Magyarja, župana Občine 
Lendava. 
 
Svet Pomurske razvojne regije v Delovno 
skupino za koordinacijo programskih 
dokumentov za obdobje 2021-2027  
namesto g. Slavka Petovarja, župana 
Občine Veržej, imenuje g. Romana 
Leljaka, župana Občine Radenci. 
 
Svet Pomurske razvojne regije … 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

Delovna skupina za koordinacijo programskih dokumentov za 
obdobje 2021-2027 je bila imenovana na 79. redni seji SR s 
sklepom SR št. SR-24/2019 z dne 11.12.2019, v sestavi: 
 
PREDSTAVNIKI SR: 

- PREDSEDNIK SR: MAG. DAMIJAN JAKLIN, župan 
Občine Velika Polana 

- PRVI NAMESTNIK: ALOJZ GLAVAČ, župan Občine 
Moravske Toplice 

- DRUGI NAMESTNIK: STANKO IVANUŠIČ, župan Občine 
Razkrižje 
 

PREDSTAVNIKI RSR:  
- PREDSEDNIK RSR: BRANKO DRVARIČ 
- PODPREDSEDNICA: OLGA KARBA, županja Občine 

Ljutomer 
- PODPREDSEDNIK: JANEZ MAGYAR, župan Občine 

Lendava 
- PODPREDSEDNICA: MATEJKA HORVAT, NVO 

 
PREDSTAVNIKI RAZVOJNEGA SVETA KOHEZIJSKE REGIJE VZHODNA 
SLOVENIJA: 

- ROBERT GRAH, Pomurska gospodarska zbornica 
- DR. ALEKSANDER JEVŠEK, župan Mestne občine 

Murska Sobota  
- SLAVKO PETOVAR, župan Občine Veržej 
- VLADO MANDIČ, Območna obrtno-podjetniška 

zbornica Murska Sobota 
- BOJAN VOGRINČIČ, LRF za Pomurje. 

 



Svet Pomurske razvojne regije 

 
S prenosom predsedovanja SR v letu 2020 je na podlagi sklepa SR 
št. SR-25/2020 z dne 19.6.2020 v delovno skupino bil namesto 
mag. Damijana Jaklina, župana Občine Velika Polana imenovan g. 
Jožef Skalič, župan Občine Kuzma. 
 
Z aktualnim prenosom predsedovanja Predsedstvo SR zapušča g. 
Alojz Glavač, župan Občine Moravske Toplice, v predsedstvo pa 
vstopa g. Franc Horvat, župan Občine Tišina, kot novi drugi 
namestnik. 
 
V skladu z imenovanjem predstavnikov Razvojnega sveta 
kohezijske regije Vzhodna Slovenija za obdobje 2021-2027 na 87. 
redni seji SR dne 22.3.2021 se aktualizirajo tudi predstavniki v 
delovni skupini, kot sledi: 

- namesto dr. Aleksandra Jevška, župana Mestne občine 
Murska Sobota se v delovno skupino predlaga g. 
Janeza Magyarja, župana Občine Lendava,  

- namesto g. Slavka Petovarja, župana Občine Veržej se 
v delovno skupino predlaga g. Romana Leljaka, župana 
Občine Radenci. 
 

Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

 

b) Razno 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
 

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

 
 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

 


