
Razvojni svet Pomurske regije 
 

 
 

Murska Sobota, 27.8.2018 

 

 

 

ČLANOM RAZVOJNEGA SVETA REGIJE (RSR) 

 
 
 
Spoštovani člani RSR! 
 
 
Skladno s 15. členom Poslovnika o delu Razvojnega sveta Pomurske regije (RSR) sklicujem 29. dopisno 
(korespondenčno) sejo s predlaganim dnevnim redom: 
 

1. Potrditev nadomestnega člana RSR 

2. Vključitev MSNS občin Lendava, Dobrovnik, M. Toplice, Hodoš in Šalovci v Regijsko razvojno 

mrežo Pomurje 

3. Potrditev sklepa o pripravi RRP Pomurje 2021-2027 in Programa priprave RRP Pomurje 2021-

2027 

4. Poročilo o izvajanju splošnih razvojnih nalog za leto 2017 

5. Potrditev Letnega poročila o izvajanju RRP Pomurje 2014-2020 v letu 2017  

 
 
Prosimo, da priloženo glasovnico pošljete na elektronski naslov: sabina.potocnik@rcms.si, do vključno 
PETKA, 31. avgusta 2018 do 10. ure in hkrati po pošti na naslov: Razvojni center Murska Sobota, 
Kardoševa 2, 9000 M. Sobota. 
 
 
 
S spoštovanjem, 
 
        
         Branko Drvarič, l. r. 
                                              Predsednik RSR 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloge: 

- Priloga 1: GLASOVNICA RSR 
- Priloga 2: Obrazložitev glasovnice 
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PRILOGA 1: GLASOVNICA   
 
Prosimo, da priloženo glasovnico pošljete na elektronski naslov: sabina.potocnik@rcms.si, do vključno 
PETKA, 31. avgusta 2018 do 10. ure in hkrati po pošti na naslov: Razvojni center Murska Sobota, 
Kardoševa 2, 9000 M. Sobota. 

 
 
 

GLASOVNICA 
 

 

 

 
PREDLOG  SKLEPA 1:  
 
RSR potrjuje nadomestnega člana RSR in sicer: 

- Kristian Ravnič, nadomestni član gospodarstva. 

 

GLASUJEM:                                    ZA                                        PROTI 
 (obkrožite) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 
PREDLOG  SKLEPA 2:  
 
RSR potrjuje vključitev madžarskih samoupravnih narodnih skupnosti občin Lendava, Dobrovnik, M. 

Toplice, Hodoš in Šalovci v Regijsko razvojno mrežo Pomurje. 

 
GLASUJEM:                                    ZA                                        PROTI 
 (obkrožite) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PREDLOG  SKLEPA 3:  
 
RSR se seznani s pozivom MGRT za začetek postopkov priprave regionalnih razvojnih programov 2021-
2027 in Operativnim načrtom sodelovanja ministrstev pri pripravi regionalnih razvojnih programov za 
obdobje 2021-2027, ki ga je potrdila Vlada RS. 
 

RSR sprejema Sklep o pripravi RRP Pomurske regije za obdobje 2021-2027, pri katerem poleg 

koordinatorja priprave, nosilne RRA – Razvojnega centra Murska Sobota, sodelujejo tudi sodelujoče 

institucije – RA Sinergija, ZTR Lendava, PORA Gornja Radgona in PRA giz, v skladu s Programom priprave 

RRP Pomurske regije za obdobje 2021-2027. 

 

RSR sprejema Program priprave RRP Pomurske regije za obdobje 2021-2027, v predloženi obliki. 

 

GLASUJEM:                                    ZA                                        PROTI 
 (obkrožite) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

PREDLOG  SKLEPA 4:  
 
RSR se je seznanil s Poročilom o izvajanju splošnih razvojnih nalog v Pomurski regiji za leto 2017. 

 

GLASUJEM:                                    ZA                                        PROTI 

 (obkrožite) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

PREDLOG  SKLEPA 5:  
 
RSR potrjuje Letno poročilo o izvajanju RRP Pomurje 2014-2020 v letu 2017. 

 

GLASUJEM:                                    ZA                                        PROTI 

 (obkrožite) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

    ………………………………………..    
    IME IN PRIIMEK ČLANA RSR 
 
    ……………………………………….. 
         (PODPIS)  
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PRILOGA 2: OBRAZLOŽITEV GLASOVNICE RSR  
 

K TOČKI 1 
 

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. 

Imenovani član RSR s strani gospodarstva Igor Banič je dne 2.2.2018 podal odstopno izjavo z mesta 

člana RSR. 

Pomurska gospodarska zbornica kot novega člana oz. nadomestnega člana RSR s strani gospodarstva 

predlaga Kristiana Ravniča, Pomgrad d.d.  

 

GRADIVO:  

▪ Odstopna izjava člana RSR Igorja Baniča z dne 2.2.2018. 

▪ Predlog imenovanja novega člana RSR s strani Pomurske gospodarske zbornice z dne 

2.2.2018. 

 

 

K TOČKI 2 
 

Regijska razvojna mreža Pomurje (RRM) je oblika pogodbenega povezovanja ključnih razvojnih 

institucij za uresničevanje razvojnih prioritet regije in pokriva celotno regijo. Sestava RRM se v skladu 

s potrebami, tudi spreminja oz. dopolnjuje o čemer, v skladu s Pravilnikom o regionalnih razvojnih 

agencijah in Sporazumom o vzpostavitvi in sodelovanju v Regijski razvojni mreži Pomurje, sklepata 

Razvojni svet Pomurske regije (RSR) in Svet Pomurske razvojne regije (SR). 

SR je potrdil vključitev predlaganih institucij v Regijsko razvojno mrežo Pomurja na 72. redni seji dne 

28.3.2018. 

Občinske madžarske samoupravne narodne skupnosti so osebe javnega prava, katerih cilj in naloga je 

ohranitev madžarske narodne skupnosti dotične občine, ohranitev njenega maternega jezika, narodne 

zavesti, izvajanje posebnih pravic, ki jih zagotavlja ustava in zakoni, ter uveljavljanje njenih potreb in 

interesov.  

Občinske MSNS (skupaj s PMSNS) stremijo k razvoju dvojezičnega območja na različnih področjih, med 

drugim tudi na področju gospodarstva. 

SRRS vsako leto objavlja Javni razpis za dodeljevanje sredstev projektom na območju avtohtonih 

narodnih skupnosti za različne namene. Pri namenu C, je eden izmed opredeljenih razpisnih pogojev, 

da je vlagatelj lahko le tista pravna oseba, ki je vključena v regijsko razvojno mrežo. 

GRADIVO:  

▪ Dopis MSNS občin Lendava, Dobrovnik, M. Toplice, Hodoš in Šalovci z dne 28.2.2018. 
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K TOČKI 3 
 
Vlada RS je na svoji 183. redni seji dne 5.7.2018 obravnavala Operativni načrt o sodelovanju ministrstev 

pri pripravi regionalnih razvojnih programov (RRP) za obdobje 2021-2027. S tem so bili s strani države 

dani pogoji za začetek priprave RRP za obdobje 2021-2027. 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je predsednike RSR in RRA dne 5.7.2018 pozvalo k 

začetku postopkov priprave RRP 2021-2027 v skladu s 13. členom Zakona o spodbujanju skladnega 

regionalnega razvoja (ZSRR-2, Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16) in Uredbo o regionalnih 

razvojnih programih (Uradni list RS, št. 69/12 in 78/15).  

V skladu s 7. členom Uredbe je prvi korak sprejem sklepa o pripravi RRP 2021-2027 in Programa 

priprave RRP 2021-2027.  

Rok za sprejem sklepa in programa priprave je v skladu z Operativnim načrtom o sodelovanju 

ministrstev pri pripravi RRP za obdobje 2021-2027 31.8.2018. 

GRADIVO: 

▪ Program priprave RRP Pomurje 2021-2027. 

▪ Operativni načrt o sodelovanju ministrstev pri pripravi RRP za obdobje 2021-2027 z dne 

4.7.2018 in sklep Vlade RS z dne 5.7.2018. 

▪ Poziv MGRT predsednikom RSR in RRA za začetek postopkov priprave RRP 2021-2027 z dne 

5.7.2018. 

 
 
K TOČKI 4 
 

Splošne razvojne naloge so v letu 2017 izvajale sledeče razvojne institucije, vpisane v evidenco RRA 

pri MGRT z dnem 26. 2. 2016 oz. z dnem 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 institucij 

morajo le-te najmanj 1x letno pisno poročati Razvojnemu svetu regije o izvajanju splošnih razvojnih 

nalog. 

GRADIVO:  

▪ Uvod k poročilu o izvajanju splošnih razvojnih nalog v Pomurski regiji v letu 2017 

▪ Poročilo o izvajanju splošnih razvojnih nalog v letu 2017 
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K TOČKI 5 
 
V skladu z Uredbo o regionalnih razvojnih programih (Uradni list RS, št. 69/12 in 78/15) je za 

spremljanje izvajanja RRP odgovoren RSR, ki sprejema letna in končna poročila o izvajanju RRP, ki jih 

pripravi RRA. 

Letno poročilo o izvajanju RRP Pomurje 2014-2020 v letu 2017 je priloga k gradivu. 
 
GRADIVO:  

▪ Letno poročilo RRP Pomurje 2014-2020 v letu 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaradi časovne dinamike naprošamo vse članice in člane za vaše glasove do zgoraj napisanega roka.  

******** 
 
Kot je opredeljeno s poslovnikom organa RSR, se predlagani sklep iz GLASOVNICE lahko potrdi, v kolikor 
o dopisnem načinu odločanja ne nasprotuje več kot tretjina članov RSR. Odločitve na dopisnih sejah se 
sporočajo po elektronski pošti ali faksu, hkrati pa tudi po pošti. 
 


