
Svet Pomurske razvojne regije 

 
Murska Sobota, 9. 6. 2022 

 

VABILO NA SEJO  

»SVETA POMURSKE RAZVOJNE REGIJE«, 

 

ki bo v četrtek, 16. junija 2022 ob 9.00. uri 

v veliki dvorani Doma kulture Razkrižje, Šafarsko 42c, Razkrižje 

Spoštovani! 

 

Skladno z 10. in 11. členom Poslovnika o delovanju Sveta pomurske razvojne regije sklicujem 95. redno 

sejo:  

 

DNEVNI RED:  

1. Potrditev zapisnika 94. redne seje SR z dne 11.5.2022 in realizacija sklepov 

2. Seznanitev s spremembo članstva v svetu regije 

3. Potrditev Regionalnega razvojnega programa Pomurje za obdobje 2021-2027 

4. Predstavitev projekta Dual Transfer 

5. Obramba pred točo 

6. Ustanovitev pokrajin 

7. Prenos predsedovanja in verifikacija novega predsedstva 

8. Razno 

a) a) Revialna nogometna tekma 

 
 

*** 
 

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

 

 

Zaradi zagotovitve sklepčnosti s strani članov in članic SR na seji dne 16.6.2022, vas vljudno 

naprošamo, da nam svojo prisotnost ali odsotnost na seji sporočite do najkasneje srede, 15. junija 

2022.  

 

 

 

 

Lep pozdrav! 

 

 

                                    PREDSEDNIK SR  

       Stanko Ivanušič, župan Občine Razkrižje, l. r. 
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Vabljeni: 

▪ člani Sveta Pomurske razvojne regije, 
▪ predsednik Razvojnega sveta Pomurske regije, 
▪ g. Robert Grah, direktor Pomurske gospodarske zbornice, k tč 4, 
▪ g. Darko Kralj, Letalski center Maribor, k tč 5, 
▪ prof. dr. Gorazd Trpin, Inštitut za upravno pravo Ljubljana, k tč 6, 
▪ dr. Marjan Maučec, državni svetnik, 
▪ pomurski poslanki in poslanci, 
▪ pomurski člani Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija, 
▪ skrbnik regije MGRT, 
▪ območne razvojne agencije.
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OBRAZLOŽITEV DNEVNEGA REDA 

1. Potrditev zapisnika 94. redne seje SR z dne 11.5.2022 in realizacija sklepov 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Zapisnik 94. redne seje SR z 
dne 11.5.2022 

Svet Pomurske razvojne regije potrjuje 
zapisnik 94. redne seje SR z dne 
11.5.2022, v predloženi obliki.  
 
Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil z realizacijo sklepov. 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

SR potrjuje zapisnik 94. redne seje SR z dne 11.5.2022. 
 
 
 
 
 
 
Zapisnik je priloga gradivu. 

 

2. Seznanitev s spremembo članstva v svetu regije 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
E-sporočilo Občine Lendava 
 
Dopis Mestne občine Murska 
Sobota 
 
 
 

Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil s predčasnim prenehanjem 
mandata dvema članoma Sveta 
Pomurske razvojne regije, in sicer: 

- g. Janezu Magyarju, 
- dr. Aleksandru Jevšku. 

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

V luči nedavnih državnozborskih volitev 2022 je dvema članoma 
Sveta Pomurske razvojne regije, predstavnikoma občin, predčasno 
prenehal mandat župana: 
 

- g. Janez Magyar, župan Občine Lendava, je bil izvoljen za 
poslanca v Državni zbor RS (potrditev mandata z dnem 
13.5.2022), 

- dr. Aleksander Jevšek, župan Mestne občine Murska 
Sobota, je bil dne 1.6.2022 imenovan za ministra za razvoj 
in evropsko kohezijsko politiko. 

 
Z dnem potrditve oz. imenovanja na novo funkcijo je obema 
dosedanjima članoma, g. Magyarju in dr. Jevšku, tako predčasno 
prenehal mandat v Svetu Pomurske razvojne regije. 
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Začasno funkcijo župana Občine Lendava do nastopa mandata 
novoizvoljenega župana opravlja podžupan g. Ivan Koncut. 
 
Začasno funkcijo župana Mestne občine Murska Sobota do 
nastopa mandata novoizvoljenega župana opravlja podžupan g.  
Zoran Hoblaj. 
 
V skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 
(ZSRR-2) svet regije sestavljajo vsi župani v regiji in predsednik 
sveta samoupravne narodne skupnosti v regiji, kjer živita 
italijanska ali madžarska narodna skupnost. 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

 

3. Potrditev Regionalnega razvojnega programa Pomurje za obdobje 2021-2027  
 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

Regionalni razvojni program 
Pomurske regije 2021-2027 
(junij 2022, predlog) 

Svet Pomurske razvojne regije potrjuje 
Regionalni razvojni program Pomurske 
regije 2021-2027, v predloženi obliki. 

 
Svet Pomurske razvojne regije…. 

…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

Proces priprave Regionalnega razvojnega programa Pomurje (RRP) 
2021-2027, ki se je začel v mesecu oktobru 2018 z regijsko razvojno 
konferenco, se počasi zaključuje.  
 
Koordinator procesa priprave RRP je Razvojni center Murska 
Sobota v sodelovanju s partnerskimi institucijami: RA Sinergija, 
PORA Gornja Radgona, Prleška razvojna agencija in ZTR Lendava. 
 
V letu 2019/2020 je bil pripravljen t.i. strateški del RRP, ki vključuje 
analitični del, opredeljuje vizijo regije, strateške cilje, razvojne 
potencialne regije ter ukrepe.  
 
V letu 2020/2021 je bila pozornost namenjena pripravi t.i. 
programskega dela RRP, to je identifikaciji in naboru projektov, ki 
identificirajo razvojne potrebe in pobude regije. 
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V letu 2022, v obdobju od marca do junija, pa so v okviru 
posameznih odborov RSR – Odbor za pametno regijo, Odbor za 
zeleno regijo, Odbor za povezano regijo, Odbor za socialno regijo 
in Odbor za privlačno regijo - potekale aktivnosti: 

- pregleda nabora predloženih projektov v okviru 
programskega dela RRP, vključno s pozivom za ažuriranje 
stanja projektnih predlogov ter 

- identifikacije regijskih projektov, ki obetajo razvojni preboj 
regije in se ustrezno skladajo z razvojnimi izzivi ter 
strateškimi usmeritvami na regijski, nacionalni in evropski 
ravni. 

*** 
Na podlagi Uredbe o regionalnih razvojnih programih mora RRA 
pridobiti mnenje MGRT o skladnosti RRP z zakonom, izvedbenim 
dokumentom razvojnega načrtovanja na državni ravni in 
razvojnimi politikami.   
Razvojni center Murska Sobota je mnenje o skladnosti RRP prejel 
v začetku meseca maja. 
 
V skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 
(ZSRR-2) regionalni razvojni program sprejme razvojni svet regije, 
naknadno pa ga potrdi svet regije.  
Seja Sveta Pomurske razvojne regije, ki bo obravnavala predlog 
RRR Pomurje 2021-2027, je sklicana dne 13.6.2022. 
 
Na podlagi Načrta izvajanja aktivnosti in mejnikov za doseganje 
ciljev v letu 2022 v okviru Pogodbe o sofinanciranju izvajanja 
splošnih razvojnih nalog v Pomurski regiji v programskem obdobju 
2021-2027, mora biti RRP sprejet na razvojnem svetu regije do 
30.6.2022. 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 
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4. Predstavitev projekta Dual Transfer 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

Gradiva ni! 
 
 

Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil z aktivnostmi projekta »Dual 
Transfer«.  

Svet Pomurske razvojne regije…. 

…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

DUAL TRANSFER je vsebinska nadgradnja dveh projektov, ki smo 
ju partnerji izvajali v preteklih letih: RIGHT PROFESSION – Pravi 
poklic za razvoj in RIGHT PROFESSION 2 – Pravi poklic za razvoj 
regije.   
 
Projekt DUAL TRANSFER je sofinanciran s strani Evropske unije, 
Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Programa 
sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Madžarska 2014 – 2020.  
 
Projekt traja 36 mesecev (1. 9. 2019 – 31. 8. 2022). 
 
Projektno partnerstvo oblikuje 5 partnerjev, ki so: Pomurska 
gospodarska zbornica, Območna obrtno-podjetniška zbornica 
Murska Sobota in Razvojni center Murska Sobota na slovenski 
strani ter Trgovinska in industrijska zbornica županije Zala in 
Trgovinska in industrijska zbornica Železne županije na madžarski 
strani. 
 
Splošni cilj projekta je zagotoviti uvedbo vajeniškega sistema 
izobraževanja, kot nadgradnjo dualnega ter zainteresirati mlade za 
tako obliko poklicnega izobraževanja. S tem bomo prispevali k večji 
zaposljivosti mladih in boljšemu gospodarskemu razvoju v 
obmejnih regijah.  
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 
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5. Obramba pred točo 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Gradiva ni! 

Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil s stanjem obrambe pred točo. 

Svet Pomurske razvojne regije…. 

…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

Pred dnevi je Pomurje zajela toča, ki je povzročila veliko škode. 
 
Pogodba s strani Ministrstva za kmetijsko, gozdarstvo in prehrano 
za obrambo pred točo za leto 2022 še (vedno) ni podpisana. 
 
Kljub večkratnim pozivom regije k (sistemski) ureditvi obrambe 
pred točo oz. pravočasni zagotovitvi obrambe pred točo, se zadeva 
še vedno ni uredila. 
 
Župan Občine Dobrovnik je dne 1.6.2022 na občine in druge 
deležnike naslovil e-sporočilo, s katerim poziva vse odgovorne k 
takojšnjemu ukrepanju. 
 
Za razpravo izpostavljamo: 
da se: 

- takoj podpiše pogodba z izvajalcem obrambe proti toči za 
leto 2022, ki bi naj bil že izbran (Letalski center Maribor) 

- takoj vzpostavi nacionalna strategija proti naravnim 
nesrečam, kjer se dodatno precizirajo obramba proti 
neurjem in točo ter poplavami 

- vzpostavijo  regijski operativni načrti za obrambo (ki sicer 
obstajajo, vendar nimajo moči odločanja in zagotavljanja 
sredstev!) 

- odpre državna proračunska postavka za obrambo proti 
naravnim nesrečam, kjer bo tudi podpostavka za obrambo 
proti neurjem, točo in poplavami 

- finančne obveznosti za občine in ostale kmetijske 
ustanove tudi zavarovalnice pravilno razporedi za celotno 
Slovenijo,  po pravičnem razrezu (50% po številu 
prebivalcev in 50% po površini)  
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- program za obrambo proti toči razširi vsaj na 5 let in 

izvajalec izbere pravočasno že v mesecu februarju oz. 
marcu za tekoče leto. 

 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

   

 

6. Ustanovitev pokrajin 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

Predlogi pokrajinske 
zakonodaje: 
 

- Zakon o pokrajinah 
- Zakon o ustanovitvi 

pokrajin 
- Zakon o financiranju 

pokrajin 

Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil z aktivnostmi ustanovitve 
pokrajin in s predlogi pokrajinske 
zakonodaje. 
 
Svet Pomurske razvojne regije….. 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

Državni svet je dne 7.6.2022 za lokalne skupnosti organiziral 
predstavitev zakonskih rešitev za ustanovitev pokrajin. 
 
Strokovna skupina Državnega sveta RS za pripravo pokrajinske 
zakonodaje je pripravila predloge pokrajinske zakonodaje s 
pregledom pristojnosti pokrajin, kjer so predvideni vsi atributi 
oblastnih funkcij ter teritorialno členitev Slovenije na pokrajine. 
 
Predlogi pokrajinske zakonodaje so del gradiva. 
 
 
Aktualne informacije bodo predstavljene na sami seji. 

 

7. Prenos predsedovanja in verifikacija novega predsedstva SR 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
 

Svet Pomurske razvojne regije verificira 
tri-člansko Predsedstvo SR:  
 
za obdobje od imenovanja dalje za čas 
12 mesecev se imenujejo: 
 

Iz Poslovnika o delu Sveta Pomurske razvojne regije (z dne 
11.2.2019): 
 
»Predsedstvo je sestavljeno iz enega predstavnika lokalnih 
skupnosti desnega brega reke Mure in dveh predstavnikov lokalnih 
skupnosti levega brega reke Mure. 
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PREDSEDNIK:  
župan Občine Kuzma, 
g. Jožef Škalič, 
 
PRVI NAMESTNIK:  
župan Občine Tišina, 
g. Franc Horvat, 
 
DRUGI NAMESTNIK:  
župan Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, 
g. Anton Slana. 
 
Svet Pomurske razvojne regije….. 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

 
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). 

15. (petnajsto) PREDSEDSTVO, 16.6.2022, Razkrižje 
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8.  Razno 
a) Revialna nogometna tekma 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

Vabilo 
 
 

Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil s športno prireditvijo Pomurski 
športni festival. 
 
Svet Pomurske razvojne regije….. 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

Občina Beltinci je dne 23.5.2022 na predsednika Sveta Pomurske 
razvojne regije naslovila vabilo za sodelovanje na športni prireditvi 
– Pomurski športni festival. 
 
V okviru festivala je dne 1.7.2022 ob 17. uri predvidena tudi 
dobrodelna revialna nogometna tekma med državnimi prvakinjami 
ŽNK Pomurje Beltinci in pomurskimi poslanci ter župani. 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

 

8. Razno 
b)  

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
 

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

 

 


