
Razvojni svet Pomurske regije 2021-2027 
 

Murska Sobota, 9. februar 2022 

 

VABILO  

2. REDNA SEJA 

RAZVOJNEGA SVETA POMURSKE REGIJE 2021-2027 

v sredo, 16.2.2022 ob 9. uri 

preko povezave ZOOM 
 
 
 
Spoštovani člani Razvojnega sveta Pomurske regije 2021-2027! 
 
Skladno s 14. členom Poslovnika o delu Razvojnega sveta Pomurske regije (RSR) sklicujem 2. redno 
sejo, s predlaganim dnevnim redom: 
 
 

1. Potrditev zapisnika konstitutivne seje RSR z dne 5.11.2021 

2. Potrditev nadomestnega člana Razvojnega sveta Pomurske regije 

3. Obravnava sprememb in dopolnitev poslovnikov 

a) Obravnava sprememb in dopolnitev Poslovnika Razvojnega sveta Pomurske regije 

b) Obravnava sprememb in dopolnitev Poslovnika o delovanju odborov RSR pri pripravi 

Dogovora za razvoj regij 

4. Konstituiranje odborov RSR v obdobju 2021-2027 

5. Izvolitev podpredsednikov Razvojnega sveta Pomurske regije 2021-2027  

6. Programiranje EKP 2021-2027 – Celostne teritorialne naložbe (CTN) in endogena regionalna 

politika (DRR) 

7. Razno 

*** 
V sled aktualnim razmeram v zvezi s covid-19 bo seja razvojnega sveta izvedena preko spleta – Zoom. 
Povezava (klik na povezavo):  
 
https://us02web.zoom.us/j/82824474100?pwd=WjlUSHFSTHp0bUF1VEIyYzRJK1QyZz09 
 
Meeting ID: 828 2447 4100 
Passcode: 543649 
 

*** 

V skladu s Poslovnikom o delu RSR smo se imenovani člani dolžni udeleževati sej. Odsotnost sporočite 
najpozneje do začetka seje.  
 
V pričakovanju vaše aktivne udeležbe, lep pozdrav! 
 
       Tadej Ružič, predsednik 
      Razvojni svet Pomurske regije 2021-2027 
 

https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/82824474100?pwd%3DWjlUSHFSTHp0bUF1VEIyYzRJK1QyZz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw10Nqd-KsyrrF3_xHsaJj19
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Vabljeni: 
- člani RSR, 
- predsednik SR, 
- skrbnik regije, MGRT, 
- pomurski poslanci, 
- dr. Marjan Maučec, državni svetnik, 
- dr. Mitja Slavinec, državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport 
- pogodbeno partnerstvo RRA, 
- mediji. 
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OBRAZLOŽITEV DNEVNEGA REDA 

1. Potrditev zapisnika konstitutivne seje RSR z dne 5.11.2021 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Zapisnik konstitutivne seje z 
dne 5.11.2021 
 

Razvojni svet Pomurske regije potrjuje 
zapisnik konstitutivne seje RSR z dne 
5.11.2021, v predloženi obliki. 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

Razvojni svet regije potrjuje zapisnik konstitutivne seje RSR z dne 
5.11.2021. 
 
 
 
Zapisnik je priloga h gradivu. 

 

2. Potrditev nadomestnega člana Razvojnega sveta Pomurske regije 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Sklep z dne 15.12.2021 
 

Razvojni svet Pomurske razvojne regije 
se je seznanil s predlogom za 
nadomestno članico RSR, predstavnico 
gospodarstva. 
 
Razvojni svet Pomurske regije potrjuje 
nadomestno članico Razvojnega Sveta 
ga. Verico Banfi, predstavnico 
gospodarstva, ki zamenja člana RSR g. 
Vlada Mandiča, predstavnika 
gospodarstva. 
 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

V skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 
(ZSRR-2) člana RSR, ki med mandatom preneha izpolnjevati pogoje 
za imenovanje v svet, RSR zamenja, ko zamenjavo predlaga organ, 
ki je člana predlagal.  
 
Mandat nadomestnega člana traja od sprejema sklepa do izteka 
mandata RSR. 
 
Območno obrtno – podjetniške zbornice Pomurja so na regijskem 
posvetu z dne 15.12.2021 v zvezi s bolniško odsotnostjo g. Vlada 
Mandiča, člana Razvojnega sveta Pomurske regije, sprejele sklep v 
zvezi z imenovanjem nadomestnega člana v RSR. 
 
OOPZ Pomurja za nadomestno članico RSR s strani gospodarstva 
predlagajo ga. Verico Banfi, podpredsednico OOZ Murska Sobota. 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji.  

 



Razvojni svet Pomurske regije 2021-2027 
 

3. Obravnava sprememb in dopolnitev poslovnikov 
a) Obravnava sprememb in dopolnitev Poslovnika Razvojnega sveta Pomurske regije 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Poslovnik razvojnega sveta 
regije (predlog spremembe) 
 

Razvojni svet Pomurske regije se je 
seznanil s predlogom sprememb in 
dopolnitev Poslovnika Razvojnega sveta 
Pomurske regije.  
 
Razvojni svet Pomurske regije sprejme 
dopolnjen Poslovnik Razvojnega sveta 
Pomurske regije, v predloženi obliki.  
 
Razvojni svet Pomurske regije …. 
 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

Poslovnik Razvojnega sveta Pomurske regije je bil sprejet na 
konstitutivni seji dne 21.9.2012.  
 
Dopolnjen poslovnik Razvojnega sveta Pomurske regije je bil 
sprejet na 31. redni seji RSR dne 10.7.2019. 
 
Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika RSR se nanaša na 
(pre)imenovanje Odborov RSR vezano na vsebino regionalnega 
razvojnega programa regije za obdobje 2021-2027.  
 
Predlog sprememb in dopolnitev je označen z rdečo barvo (v sledi 
spremembam). 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

 

3. Obravnava sprememb in dopolnitev poslovnikov 
b) Obravnava sprememb in dopolnitev Poslovnika o delovanju odborov RSR pri pripravo Dogovora za 

razvoj regij 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Poslovnik o delovanju odborov 
RSR pri pripravi DRR (predlog 
spremembe) 
 
 

Razvojni svet Pomurske regije se je 
seznanil s predlogom sprememb in 
dopolnitev Poslovnika o delovanju 
odborov RSR pri pripravi Dogovora za 
razvoj regije.  
 
Razvojni svet Pomurske regije sprejme 
dopolnjen Poslovnik o delovanju 

Poslovnik o delovanju odborov RSR pri pripravi Dogovora za razvoj 
regije je bil sprejet dne 2.11.2015.  
 
Dopolnjen poslovnik Razvojnega sveta Pomurske regije je bil 
sprejet dne 6.12.2017. 
 
Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika o delovanju odborov 
RSR pri pripravi Dogovora za razvoj regije se nanaša na 
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odborov RSR pri pripravi Dogovora za 
razvoj regije, v predloženi obliki.  
 
Razvojni svet Pomurske regije …. 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

(pre)imenovanje Odborov RSR vezano na vsebino regionalnega 
razvojnega programa regije za obdobje 2021-2027. 
 
Predlog sprememb in dopolnitev je označen z rdečo barvo (v sledi 
spremembam). 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

 

4. Konstituiranje Odborov RSR za obdobje 2021-2027 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Odbori RSR (predlog članov) 
 

Razvojni svet Pomurske regije potrjuje 
Odbore Razvojnega sveta Pomurske 
regije za obdobje 2021-2027, v 
predloženi obliki. 
 
Razvojni svet Pomurske regije …. 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

Razvojni svet Pomurske regije 2021-2027 ima pet odborov. 
 
Odbore sestavlja devet (9) članov. Osem (8) predstavnikov se 
imenuje na način, da sta vsaj dva (2) iz vrst lokalne skupnosti, vsaj 
dva (2) iz vrst gospodarstva in dva (2) iz vrst nevladnih organizacij. 
Enega (1) člana imenuje regionalna razvojna agencija (v 
nadaljnjem besedilu: RRA). Preostali mesti v odboru zapolnita 
predstavnik »razvojnega območja - ORA«  in predstavnik 
madžarske narodne skupnosti, v kolikor to želita (pri imenovanju v 
odbor imajo slednji prednost). V nasprotnem primeru mesti 
zapolnita najprej predstavnik lokalne skupnosti in, v kolikor je 
mesto še na razpolago, predstavnik gospodarstva. Odbor v skladu 
z veljavno zakonodajo (ZSRR) vodi predstavnik RRA/ORA. 
 
V odborih lahko sodelujejo tudi predstavniki regijske razvojne 
mreže, zunanji strokovnjaki, predstavniki izpostav državnih 
organov in drugih institucij, ki delujejo v regiji in so pomembne za 
njen razvoj. 
 
Člani odborov sodelujejo pri pripravi predlogov odločitev v 
postopku priprave in izvajanja regionalnega razvojnega programa 
na prioritetnih področjih razvoja. 



Razvojni svet Pomurske regije 2021-2027 
 

 
Predmet obravnave je podan predlog članov po posameznih 
odborih RSR za obdobje 2021-2027. Predlog je oblikovan na 
podlagi prejetih odgovorov na poziv RCMS v mesecu novembru oz. 
decembru 2021. 
 
Predlog članov, predstavnikov občin, je bil predhodno obravnavan 
na usklajevalnem sestanku predstavnikov občin dne 3.2.2022. 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

 

5. Izvolitev podpredsednikov Razvojnega sveta Pomurske regije 2021-2027 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Dopis Predsednika RSR z dne 
9.12.2021 
 
Odgovor Mestne občine 
Murska Sobota z dne 
14.12.2021 
 
E-sporočilo s strani NVO z dne 
15.9.2021 

Razvojni svet Pomurske regije za 
podpredsednike Razvojnega sveta 
Pomurske regije 2021-2027 izvoli: 

- ______________ , 
- ______________ , 
- ______________ . 

 
Razvojni svet Pomurske regije …. 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

Razvojni svet Pomurske regije 2021-2027 ima tri podpredsednike. 
 
Podpredsednike izvoli razvojni svet regije izmed članov sveta z 
večino glasov navzočih članov sveta. 
 
Podpredsednik nadomešča predsednika v času njegove 
odsotnosti. 
 
Predsednik lahko s pooblastilom del svojih nalog in pristojnosti 
prenese na podpredsednike. 
 
Na podlagi pisma predsednika RSR g. Tadeja Ružiča z dne 
9.12.2021, v katerem je podal svoje videnje funkcije 
podpredsednikov RSR in člane RSR zaprosil za morebitne predloge, 
smo prejeli odgovor s strani Mestne Občine Murska Sobota z dne 
14.12.2021. 
 
Predstavniki NVO v RSR so za podpredsednico predlagali ga. 
Matejko Horvat.  
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Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

 

6. Programiranje EKP 2021-2027 – Celostne teritorialne naložbe (CTN) in endogena regionalna politika 
(DRR) 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

NI GRADIVA 
 

Razvojni svet Pomurske regije se je 
seznanil s predlogom, da v okviru 
programiranja evropske kohezijske 
politike za obdobje 2021-2027, mestne 
občine v okviru trajnostnega razvoja 
mest (CTN), ne bodo upravičene do 
sofinanciranja ukrepov v okviru pristopa 
endogene regionalne politike (DRR). 
 
Razvoj svet Pomurske regije…. 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

V predlogu Izhodišč programa za izvajanje evropske kohezijske 
politike v obdobju 2021-2027 Službe Vlade RS za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko je navedeno, da »mestne občine v okviru 
trajnostnega razvoja mest (CTN), ne bodo upravičene do 
sofinanciranja ukrepov v okviru pristopa endogene regionalne 
politike (DRR).  
Obrazložitev SVRK je, da bodo mestne občine financirane iz 
mehanizma celostnih teritorialnih naložb. 
 
ZMOS je na SVRK v mesecu decembru 2021 poslal ključno stališče, 
da morajo mestne občine biti vključene tudi v mehanizem 
endogene regionalne politike (DRR), saj so regionalna središča in 
gonilo razvoja, celovitih projektov regionalnega razvoja brez 
mestnih občin ni mogoče izvajati. 
 
MGRT je kot odziv na predloge ZMOS zavzel stališče, da nasprotuje 
izključevanju mestnih občin iz mehanizma endogene regionalne 
politike (DRR). 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 
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7. Razno 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
 

Razvojni svet Pomurske regije …. 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

 

 


