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Murska Sobota, 31. maj 2018 

 

VABILO NA SKUPNO SEJO 

»RAZVOJNEGA SVETA POMURSKE REGIJE in SVETA POMURSKE RAZVOJNE 

REGIJE« 

 

ki bo v ČETRTEK, 7. junija 2018 ob 12. uri v Jakijevi dvorani,  

Zavarovalnica Triglav, Lendavska 5, 9000 Murska Sobota 

 

 

Spoštovani! 

 

Skladno s 14. členom Poslovnika o delu Razvojnega sveta Pomurske regije (RSR) in skladno s 7. in 8. 

členom Poslovnika o delovanju Sveta pomurske razvojne regije (SR) sklicujeva SKUPNO SEJO, s 

predlaganim dnevnim redom:  

 

DNEVNI RED:  

1. Dogovor za razvoj Pomurske razvojne regije – predlog za podpis 

2. Razno 
 

V skladu s Poslovnikom o delu RSR smo se imenovani člani RSR dolžni udeleževati sej.  

Člane SR prosimo, da se seje zanesljivo udeležite. 

 

 
Lep pozdrav, 

 

PREDSEDNIK SR :        PREDSEDNIK RSR: 

Iztok Fartek, župan Občine Šalovci, l.r.                     Branko Drvarič, l.r. 

 

 

 

Vabljeni: 

▪ člani RSR in člani SR, 
▪ pomurski poslanci DZ RS, 
▪ g. Marjan Maučec, državni svetnik, 
▪ pomurski člani Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija, 
▪ g. Marko Drofenik, generalni direktor Direktorata za regionalni razvoj, MGRT, 
▪ g. Gregor Černoga, skrbnik regije, MGRT, 
▪ g. Leon Behin, generalni direktor Direktorata za vode in investicije, MOP, 
▪ območne razvojne agencije,  
▪ g. Daniel Kalamar, Vodovod Sistema B d.o.o.  
▪ mediji. 
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OBRAZLOŽITEV DNEVNEGA REDA 

1. Dogovor za razvoj Pomurske razvojne regije – predlog za podpis  
 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
 
Dogovor za razvoj Pomurske 
razvojne regije  (MGRT) 
 
 
 
 
 
 

 
RSR in SR sta se seznanila z aktivnostmi v 
okviru Dogovora za razvoj regije. 
 
Razvojni svet Pomurske regije (RSR) 
sprejema/zavrača Dogovor za razvoj 
Pomurske razvojne regije v predloženi obliki. 
  
Svet Pomurske razvojne regije (SR) 
potrjuje/zavrača Dogovor za razvoj Pomurske 
razvojne regije v predloženi obliki. 
 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

V skladu s Drugim pozivom za dopolnitev dogovora za razvoj 
regije je bil v mesecu aprilu izveden teritorialni dialog: 

- z MGRT: regijski projekti na PN 3.1. Spodbujanje 
podjetništva; 

- z MZI: regijski projekti na PN 4.4. Spodbujanje 
multimodalne urbane mobilnosti. 

 
V okviru izvedenega teritorialnega dialoga je MGRT v maju 
pridobilo soglasje MGRT za PN 3.1. in soglasje MZI za PN 4.4..  
 
Za regijske projekte na PN 6.1. Vlaganje v vodni sektor – 
specifični cilj 2 – vodooskrba, regija do sedaj ni prejela 
odgovora oz. uradne informacije glede predloženih regijskih 
projektov vodooskrbe (nadgradnja pomurskega vodovoda). 
 
Na podlagi pridobljenih soglasij je bil s strani MGRT 
pripravljen in dne 31.5.2018 regiji poslan dokument Dogovor 
za razvoj Pomurske razvojne regije, ki tako vsebuje (le) 
projekte na PN 3.1. in PN 4.4. (t.i. delni dogovor). 
 
Dogovor za razvoj regije je v skladu z Uredbo o izvajanju 
ukrepov endogene regionalne politike sklenjen, ko ga 
sprejme razvojni svet regije, potrdi svet regije ter podpišeta 
predsednik razvojnega sveta regije in minister. 
 
Dogovor za razvoj Pomurske razvojne regije v predloženi 
obliki bo predmet obravnave na predmetni seji. 
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2. Razno 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

  
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

 

 


