
Svet Pomurske razvojne regije 

 
Murska Sobota, 12. 6. 2020 

 

VABILO NA SEJO 

»SVETA POMURSKE RAZVOJNE REGIJE«, 

 

ki bo v petek, 19. junija 2020 ob 8. uri 

na Občini Velika Polana, Velika Polana 111, 9225 Velika Polana.  

 

Spoštovani! 

 

Skladno s 10. in 11. členom Poslovnika o delovanju Sveta pomurske razvojne regije sklicujem 82. redno 

sejo:  

 

DNEVNI RED:  

1. Potrditev zapisnika:  
a) Potrditev zapisnika 81. korespondenčne seje SR z dne 17. 4. 2020 

2. Seznanitev s poročilom o izvajanju splošnih razvojnih nalog (SRN) v letu 2019 in potrditev 
razdelilnika sredstev SRN za leto 2020 

3. Izvajanje Dogovora za razvoj regije (DRR)  
4. Razno – aktualno zadeve 

a) Informacija o obrambi pred točo 
b) Poročilo o izvedbi obeleževanja 100. obletnice priključitve Prekmurja in združitve 

prekmurskih Slovencev z matičnim narodom 
c) Investicijske priložnosti 
d) Sprememba Koordinacijskega odbora za vzpostavitev pomurskega kolesarskega 

omrežja 
5. Pobude in predlogi  

a) Prijava projekta LIFE (obramba pred točo) 

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

2021-2027 v sestavi 
7. Izbor RRA za obdobje 2021-2027  
 

*** 

Ob 10.00 uri bo sledilo srečanje z ministrom RS za infrastrukturo g. Jernejem Vrtovcem na temo 

urejanja cest iz državne pristojnosti, vključno z elektroenergetsko infrastrukturo. 

 

Ob 11.30 uri sledi druženje ob predaji predsedovanja SR.  

*** 

Prosimo, da se seje zanesljivo udeležite oz. pošljete zastopnika s pisnim pooblastilom. Svojo 

prisotnost ali odsotnost na seji nam sporočite do srede, 17.6.2020. 

 

Lep pozdrav! 

 

                                          PREDSEDNIK SR  

 mag. Damijan Jaklin, župan Občine Velika Polana, l. r. 
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Vabljeni: 

▪ člani Sveta Pomurske razvojne regije, 
▪ predsednik Razvojnega sveta Pomurske regije, 
▪ g. Marjan Maučec, državni svetnik, 
▪ 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 zapisnika 
a) Potrditev zapisnika 81. korespondenčne seje SR z dne 17. 4. 2020 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Zapisnik 81. korespondenčne 
seje SR z dne 17. 4. 2020 
 
 

 
Svet Pomurske razvojne regije potrjuje 
zapisnik 81. korespondenčne seje SR z 
dne 17. 4. 2020, v predloženi obliki.  
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  
 

 
SR potrjuje zapisnik: 
- 81. korespondenčne seje SR z dne 17.4.2020, ki je priloga k 

gradivu.  
 
 

 

2. Seznanitev s poročilom o izvajanju splošnih razvojnih nalog (SRN) v letu 2019 in potrditev razdelilnika 
sredstev SRN za leto 2020 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Uvod k poročilu 2019 
 
Poročilo o izvajanju splošnih 
razvojnih nalog v letu 2019  
 
 
               *** 
 
Objava višine zneska 
sofinanciranja SRN po regijah 
v letu 2020 z dne 17.4.2020 
 

 
Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil s Poročilom o izvajanju splošnih 
razvojnih nalog v Pomurski regiji za leto 
2019. 
 
 

*** 
 

Svet Pomurske razvojne regije potrjuje 
razdelilnik sredstev sofinanciranja 
splošnih razvojnih nalog v letu 2020.  

 
 

 
Splošne razvojne naloge so v letu 2019 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. 
 
V skladu s Pogodbo o sodelovanju pri izvajanju splošnih razvojnih 
nalog na območju Pomurske regije za programsko obdobje 2014-
2020, in dodatkom št. 1 in št. 2, podpisani s strani razvojnih 
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Razdelilnik sredstev 
sofinanciranja splošnih 
razvojnih nalog v letu 2020 
 
 

 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

institucij morajo le-te najmanj 1x letno pisno poročati Svetu regije 
o izvajanju splošnih razvojnih nalog. 
 

*** 
Višina zneska sofinanciranja splošnih razvojnih nalog MGRT za 
Pomurje v letu 2020 je največ do 115.042,80 evrov (60% sredstev). 
Ostala sredstva morajo zagotoviti občine (40%).  
 
Odločba o vpisu RRA (Razvojni center Murska Sobota) in 
sodelujočih razvojnih institucij (Razvojna agencija Sinergija, PORA, 
razvojna agencija G. Radgona in Prleška razvojna agencija giz) v 
evidenco RRA pri MGRT je bila izdana dne 26.2.2016, pod št. 3030-
2/2016/3.  
 
Odločba o vpisu Zavoda za turizem in razvoj Lendava, ki je prevzel 
naloge Organa skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik 
in Kobilje na območju UE Lendava v evidenco RRA pri MGRT je bila 
izdana dne 19.5.2017, pod št. 3030-11/2013/218. 
 
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 2020 je priloga k gradivu. 

 

3. Izvajanje Dogovora za razvoj regije (DRR) 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Dopis MGRT glede izvajanja 
DRR z dne 22.5.2020 
 
 

 
Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil s potekom izvajanja aktivnosti 
dogovora za razvoj regije.  
 
PN 3.1. 

 
 Dogovor za razvoj Pomurske razvojne regije, ki vključuje 19 
najpomembnejših regijskih projektov, je bil podpisan dne 
4.7.2018.  

*** 
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Zapisniki regijskega 
teritorialnega dialoga z dne 
28.5.2020: 

- na PN 3.1.  
- na PN 4.4. 
- na PN 6.1. 

 
Obrazložitev sprememb in 
obrazec št. 2 za projekt 
poslovne cone Občine Šalovci 
 
Obrazložitev sprememb in 
obrazec št. 2 za projekt 
kolesarske povezave Občine 
Gornja Radgona 
 
Obrazložitev sprememb in 
obrazec št. 2 za projekt 
nadgradnje vodovoda sistema 
C Občine G. Radgona 

Svet Pomurske razvojne regije potrjuje 
spremembe na projektu »Spodbujanje 
podjetništva na območju KP Goričko«, 
nosilke projekta Občine Šalovci, 
vključenega v Dogovor za razvoj 
Pomurske razvojne regije, v skladu s 
priloženim  Obrazcem št. 2. 
 
PN 4.4. 
Svet Pomurske razvojne regije potrjuje 
spremembe na projektu »Kolesarske 
poti Gornja Radgona«, nosilke projekta 
Občine Gornja Radgona, vključenega v 
Dogovor za razvoj Pomurske razvojne 
regije, v skladu s priloženim  Obrazcem 
št. 2. 
 
PN 6.1. 
Svet Pomurske razvojne regije potrjuje 
spremembe na projektu »Nadgradnja 
vodovoda sistema C – 2. faza«, nosilke 
projekta Občine Gornja Radgona, 
vključenega v Dogovor za razvoj 
Pomurske razvojne regije, v skladu s 
priloženim  Obrazcem št. 2. 
 
Svet Pomurske razvojne regije predlaga, 
da se potrjene spremembe na projektih 
vključi v Dodatek št. 2 k Dogovoru za 
razvoj Pomurske razvojne regije. 
 
 
Svet Pomurske razvojne regije…. 
 

V teku so zaključne aktivnosti za pripravo Dodatka št. 1 na podlagi 
potrjenih sprememb projektov v regiji. Podpis Dodatka št. 1 se 
pričakuje v kratkem. 
 

*** 
V mesecu maju je bil izveden prvi regijski teritorialni razvojni dialog 
z občinami, nosilkami posameznih regijskih projektov po vseh PN, 
kjer smo preverili stanje na projektu in predvideno časovnico. 
 
Roki za oddajo popolnih vlog za neposredno potrditev operacije 
so: 
-   31.12.2020 za PN 3.1. Spodbujanje podjetništva, 
- 30.9.2020 za PN 4.4. Spodbujanje multimodalne urbane 
mobilnosti, 
-    30.9.2020 za PN 6.1. Vlaganje v vodni sektor. 
 

*** 
 

Ker je Dogovor za razvoj regije dinamična zgodba so spremembe 
na projektih pričakovane. Bistvene spremembe na projektu 
izkazujejo: 

- PN 3.1.: Občina Šalovci: Spodbujanje podjetništva na 
območju KP Goričko, 

- PN 4.4.: Občina Gornja Radgona: Kolesarske poti G. 
Radgona, 

- PN 6.1: Občina G. Radgona: Nadgradnja vodovoda sistema 
C-2. faza. 
 

 
 
 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 
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 …..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  
 

 

4.   Razno – aktualno zadeve 
a)    Informacija o obrambi pred točo 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Dopis MKGP z dne 22.4.2020 

 
Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil z aktivnostmi izvajanja 
Obrambe pred točo. 
 
Svet Pomurske razvojne regije …  
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

 
Vlada RS je na 39. dopisni seji v mesecu maju ob seznanitvi z 
Informacijo o izvajanju letalske obrambe pred točo s posipanjem 
točonosnih oblakov s srebrovim jodidom podprla izvajanje letalske 
obrambe pred točo s posipanjem točonosnih oblakov na območju 
severovzhodne Slovenije v letih 2020 in 2021. 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

 

4.   Razno – aktualno zadeve 
b)   Poročilo o izvedbi obeleževanja 100. obletnice priključitve Prekmurja in združitve   
      prekmurskih Slovencev z matičnim narodom 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Poročilo o izvedbi 
obeleževanja 100. obletnice 
priključitve Prekmurja in 
združitve prekmurskih 
Slovencev z matičnim 
narodom, maj 2020 

 
Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil s Poročilom o izvedbi 
obeleževanja 100. obletnice priključitve 
Prekmurja in združitve prekmurskih 
Slovencev z matičnim narodom.  
 

 
Svet Pomurske razvojne regije je na svoji 69. seji z dne 21. junija 
2017 imenoval ožji upravni odbor: 
1. Milan Kučan, prvi predsednik RS; 

2. dr. Aleksander Jevšek, župan MOMS; 

3. Milan Kerman, župan Občine Beltinci; 

4. mag. Branko Belec, župan Občine Križevci; 

5. Anton Törnar, župan občine Črenšovci; 
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Svet Pomurske razvojne regije razrešuje 
Odbor za pripravo aktivnosti ob 100. 
obletnici priključitve Prekmurja in 
združitve prekmurskih Slovencev z 
matičnim narodom oz. ožji upravni 
odbor, imenovan na 69. redni seji SR z 
dne 21. junija 2017.  
 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

6. Marjan Šiftar, Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija; 

7. dr. Alojz Šteiner, Prekmursko društvo General Maister; 

8. Ernest Ebenšpanger, Prekmursko društvo General Maister; 

9. mag. Marjan Farič, Prekmursko društvo General Maister; 

10. Irena Kumer, Zavod RS za šolstvo OE Murska Sobota; 

za izvedbo nadaljnjih aktivnosti.  

Vse aktivnosti v zvezi z izvedbo obeleževanjem 100. obletnice 

priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z 

matičnim narodom so zaključene, zato Mestna občina Murska 

Sobota kot koordinatorica dela Odbora za pripravo aktivnosti ob 

100. obletnici priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih 

Slovencev z matičnim narodom naproša Svet Pomurske razvojne 

regije za razrešitev odbora. 

Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

 

4.   Razno – aktualno zadeve 
c)    Investicijske priložnosti 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Gradiva ni! 

 
Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil z aktivnostmi Razvojnega centra 
Murska Sobota vezane na investicijske 
priložnosti regije. 
 
Svet Pomurske razvojne regije …  
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

 
Razvojni center Murska Sobota tudi v letu 2020 nadaljuje z 
zbiranjem investicijskih priložnosti občin, podjetij in posameznikov 
v regiji. 
 
Zbrane investicijske priložnosti se vnašajo v vzpostavljeno 
centralno bazo SPOT IP, ki je v domeni Spirit Slovenija in 
predstavlja t.i. »bazo podatkov« oz. podlago za vnos investicijske 
priložnosti v spletni katalog investicijskih priložnosti Slovenije, 
objavljen na spletni strani Invest Slovenia. 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 
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4.   Razno – aktualno zadeve 
d)    Sprememba Koordinacijskega odbora za vzpostavitev pomurskega kolesarskega omrežja 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
 

 
Svet Pomurske razvojne regije v  
Koordinacijski odbor za vzpostavitev 
pomurskega kolesarskega omrežja za 
predstavnika pristojne razvojne agencije 
namesto g. Romea Varge imenuje g. 
Roka Petje. 
 
Svet Pomurske razvojne regije….  
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

 
Koordinacijski odbor za vzpostavitev pomurskega kolesarskega 
omrežja je bil imenovan na 70. redni seji SR s sklepom SR št. SR-
20/2017 z dne 5.12.2017, v sestavi:  
 
EN PREDSTAVNIK PRISTOJNE RAZVOJNE AGENCIJE: ROMEO 
VARGA 

- PET ŽUPANOV OZ. ŽUPANJ:  
               MARJAN KARDINAR (OBČINA DOBROVNIK); 
               FRANC HORVAT (OBČINA TIŠINA); 
               MAG. DAMIJAN JAKLIN (OBČINA VELIKA POLANA); 
               MAG. OLGA KARBA (OBČINA LJUTOMER); 
               STANKO IVANUŠIČ (OBČINA RAZKRIŽJE); 
IN  

- PET PREDSTAVNIKOV CIVILNE DRUŽBE IN STROKOVNE 
JAVNOSTI: 

              VARNOST: TOMAŽ TRAJBARIČ;  
              TURIZEM: SERGEJ KAVČEVIČ; 
              PROSTORSKO NAČRTOVANJE: STOJAN HABJANIČ;  
              PREDSTAVNIK POMURSKE KOLESARSKE MREŽE: BOJAN  
KAR; 
              PREDSTAVNIK SLOVENSKE KOLESARSKE MREŽE: BOJAN 
ŽIŽEK. 
 
Razvojna agencija, pristojna za področje okolja, prostora in 
infrastrukture je Zavod za turizem in razvoj Lendava. G. Romeu 
Vargi je v mesecu maju potekel mandat direktorja zavoda, zato se 
v odbor predlaga g. Roka Petje. 
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Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

   

 

5. Pobude in predlogi  
a)    Prijava projekta LIFE (obramba pred točo)  

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
 

 
Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil z idejo o prijavi regijskega 
projekta za obrambo pred točo. 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

 
Občina Lendava želi pripraviti in prijaviti projekt za pridobitev 
lastne obrambe pred točo v Pomurju. Predlog, ki ga pripravlja 
občina se nanaša na prijavo projekta na razpis Life kot 
projekt raziskave in uvajanje novih rešitev obrambe pred točo, ki 
bi bila okoljsko bolj sprejemljiva od dosedanjih rešitev. Preko 
projekta bi zagotovili tudi lastno letalo. V raziskovalni projekt bi 
vključili partnerje iz Slovenije in Madžarske.  
 
 
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:  
 
za obdobje od imenovanja dalje za čas 
12 mesecev se imenujejo: 
 
PREDSEDNIK:  
župan Občine Moravske Toplice, 
Alojz Glavač, 
 

 
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. 
 
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 
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PRVI NAMESTNIK:  
župan Občine Razkrižje, 
Stanko Ivanušič, 
 
DRUGI NAMESTNIK:  
župan Občine Kuzma, 
Jožef Škalič. 
 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

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. 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

13. (trinajsto) PREDSEDSTVO, 19.6.2020, Velika Polana 
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6.  Prenos predsedovanja in verifikacija novega predsedstva SR 
d)    Sprememba Delovne skupine za koordinacijo programskih dokumentov za obdobje 2021-
2027 v sestavi 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
 

 
Svet Pomurske razvojne regije v Delovno 
skupino za koordinacijo programskih 
dokumentov za obdobje 2021-2027  
namesto mag. Damijana Jaklina, župana 
Občine Velika Polana imenuje g. Jožefa 
Škaliča, župana Občine Kuzma. 
 
 
…..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 
- PODREDSEDNIK: 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 
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- BOJAN VOGRINČIČ, LEA Pomurje 

 
S prenosom predsedovanja SR Predsedstvo SR zapušča mag. 
Damijan Jaklin, župan Občine Velika Polana, v predsedstvo pa 
vstopa g. Jožef Škalič, župan Občine Kuzma, kot novi drugi 
namestnik. 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

 

*** 

 Predstavniki mrežne RRA pri tej točki niso prisotni. 

7.    Izbor RRA za obdobje 2021 - 2027 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
 

 
Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil z aktivnostmi izbora RRA za 
obdobje 2021-2027. 
 
Svet Pomurske razvojne regije, zaradi 
prenosa predsedstva SR, imenuje Občino 
Moravske Toplice, iz katere je 
predsednik Sveta regije, da izvede 
postopek javnega razpisa za izbor RRA za 
programsko obdobje 2021-2027.  

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

 
Mrežnim institucijam RRA, vpisanim v evidenco RRA pri MGRT za 
opravljanje splošnih razvojnih nalog za obdobje 2014-2020, se vpis 
izteče 31.12.2020. 
 
Poziv MGRT svetu regije za izbor RRA je predsednik SR prejel dne 
12.2.2020. 
 
RRA v skladu z ZSRR-2 izbere svet regije z javnim razpisom, ki ga 
vodi občina, iz katere je predsednik sveta regije (razen, če svet 
regije ne določi druge občine). 
 
Odločitev o začetku postopka javnega razpisa za izbor RRA za novo 
programsko obdobje se začne s sklepom sveta regije na redni seji. 
Hkrati svet regije tudi določi občino, ki bo postopek javnega razpisa 
izvedla in imenuje strokovno komisijo za izbor RRA. Član komisije 
ne sme biti v konfliktu interesov. Besedilo javnega razpisa pred 
objavo v uradnem glasilu v regiji potrdi svet regije. 
 



Svet Pomurske razvojne regije 

 
Svet pomurske razvojne regije je na 80. redni seji z dne 19.2.2020 
sprejel sklep o začetku postopka javnega razpisa za izbor RRA za 
programsko obdobje 2021-2027, imenoval Občino Velika Polana, 
da izvede postopek javnega razpisa za izbor RRA in strokovno 
komisijo za izbor RRA. 
 
Prva seja strokovne komisije za izbor RRA je bila izvedena 
29.5.2020. 

*** 
Zaradi prenosa predsedovanja SR se za izvedbo postopka javnega 
razpisa za izbor RRA za programsko obdobje 2021-2027 imenuje 
občino, iz katere je novi predsednik SR, t. j. Občino Moravske 
Toplice. 
 
Podrobnejše informacije bodo podane na sami seji. 

 


