
Razvojni svet Pomurske regije in Svet Pomurske razvojne regije 
 

Murska Sobota, 30. januar 2018 

 

VABILO NA SKUPNO SEJO 

»RAZVOJNEGA SVETA POMURSKE REGIJE in SVETA POMURSKE RAZVOJNE 

REGIJE« 

 

ki bo v TOREK, 6. februarja 2018 ob 11. 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. Uvrstitev najpomembnejših projektov v osnutek dopolnjenega dogovora za razvoj regij 
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: 

Ludvik Novak, župan Občine Puconci, l.r.     Branko Drvarič, l.r. 

 

 

 

 

Vabljeni: 

▪ člani RSR in člani SR, 
▪ pomurski poslanci DZ RS, 
▪ pomurski člani Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija, 
▪ skrbnik regije MGRT, 
▪ območne razvojne agencije,  
▪ predlagatelji projektnih predlogov,  
▪ mediji. 
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OBRAZLOŽITEV DNEVNEGA REDA 

1. Uvrstitev najpomembnejših projektov v osnutek dopolnjenega dogovora za razvoj regij 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
 
 
 
Seznam najpomembnejših 
projektov za uvrstitev v 
osnutek dopolnjenega 
dogovor za razvoj regije  
 

  
Predstavitve posameznih 
najpomembnejših projektov 
(obrazec št. 2)   
 
 
Zapisnik Odbora za 
gospodarstvo 
 
Zapisnik Odbora za okolje, 
prostor in infrastrukturo 
 
 

 
Razvojni svet Pomurske regije potrjuje 
uvrstitev najpomembnejših projektov v 
osnutek dopolnjenega dogovora za razvoj 
regije in jih predlaga za izvedbo.  
 
 
Svet Pomurske razvojne regije potrjuje 
uvrstitev najpomembnejših projektov v 
osnutek dopolnjenega dogovora za razvoj 
regije in jih predlaga za izvedbo.   
 
 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

Na podlagi Povabila MGRT razvojnim svetom regij za 
dopolnitev Dogovora za razvoj regije – drugo povabilo, št. 
3030-120/2016/97 z dne 13.11.2017 in na podlagi 
Spremembe drugega povabila razvojnim svetom za 
dopolnitev dogovora za razvoj regije št. 3030-120/2016/104 
z dne 8.12.2017 je pogodbeno partnerstvo RRA pristopilo k 
pripravi dopolnitve dogovora za razvoj regije.  
 
V mesecu novembru 2017 je RCMS pozval pomurske občine 
k predložitvi projektnih predlogov, v skladu s drugim 
povabilom.  
 
V mesecu decembru 2017 in januarju 2018 so potekala 
usklajevalna srečanja s predlagatelji projektnih predlogov, po 
posameznih prednostnih naložbah.  
 
V mesecu januarju 2018 sta se sestala Odbora RSR (Odbor za 
gospodarstvo in Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo), ki 
sta obravnavala projektne predloge in pripravila predlog 
seznama prioritetnih projektnih predlogov za obravnavo in 
potrditev na RSR. 
 
V skladu s drugim povabilom mora RSR sprejeti sklep o 
uvrstitvi najpomembnejših projektov v osnutek dopolnjenega 
dogovora za razvoj regije in jih predlagati za izvedbo.  
 
Na podlagi sklepa RSR pošlje RRA osnutek dopolnjenega 
dogovora za razvoj regije na MGRT.   
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Rok za oddajo osnutka dopolnjenega Dogovora za razvoj 
regije (z vsemi obveznimi prilogami) na MGRT je 15. februar 
2018.   
 
Dogovor za razvoj regij mora naknadno potrditi tudi SR. 
 
V pripravo osnutka dopolnjenega dogovora za razvoj regij so 
tako aktivno vključeni Odbori RSR, RSR, predlagatelji 
projektnih predlogov in ostali relevantni deležniki.   

 

 

2. Razno 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

  
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

 

 


