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Murska Sobota, 27. 10. 2020 

 

 

ČLANOM RAZVOJNEGA SVETA REGIJE (RSR) 

 
 
 
Spoštovani člani RSR! 
 
 
Skladno s 17. členom Poslovnika o delu Razvojnega sveta Pomurske regije (RSR) sklicujem 35. dopisno 
(korespondenčno) sejo s predlaganim dnevnim redom: 
 
 

1. Potrditev zapisnika:  

a. 34. dopisna seja RSR z dne 25.9.2020, 

2. Izbor regionalne razvojne agencije v razvojni regiji Pomurje za programsko obdobje 2021-

2027 

3. Poročilo o izvajanju RRP 2014-2020 v letu 2019 

4. Potrditev regijske razvojne mreže Pomurje za programsko obdobje 2021-2027 

 

Dopisna seja se sklicuje zaradi izbora RRA za novo programsko obdobje 2021-2027, potrditve regijske 
razvojne mreže za programsko obdobje 2021-2027 in Letnega poročila o izvajanju RRP za leto 2019. 
 
 

Prosimo, da priloženo glasovnico (v pdf obliki) pošljete na elektronski naslov: sonja.vrataric@rcms.si, 

do vključno TORKA, 3. novembra 2020 do 12. ure ali 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 (v pdf obliki) pošljete na elektronski naslov: sonja.vrataric@rcms.si, 

do vključno TORKA, 3. novembra 2020 do 12. ure ali po pošti na naslov: Razvojni center Murska 

Sobota, Kardoševa 2, 9000 M. Sobota. 

 

GLASOVNICA 
PREDLOG  SKLEPA 1:  
 
Razvojni svet Pomurske regije potrjuje zapisnik 34. dopisne seje RSR z dne 25.9.2020 v predloženi 

obliki. 

 

GLASUJEM:                                    ZA                                        PROTI 
 (obkrožite) 

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

PREDLOG  SKLEPA 2:  
 
Razvojni svet Pomurske regije izbere Razvojni center Murska Sobota za nosilno institucijo z nazivom 

RRA in sodelujoče institucije: Razvojno agencijo Sinergija d.o.o., PORA, Razvojno agencijo Gornja 

Radgona, Prleško razvojno agencijo, giz in Zavod za turizem in razvoj Lendava za skupno opravljanje 

splošnih razvojnih nalog v Pomurski razvojni regiji za programsko obdobje 2021-2027. 

 

GLASUJEM:                                    ZA                                        PROTI 
 (obkrožite) 

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

 
 
PREDLOG  SKLEPA 3:  
 
Razvojni svet Pomurske regije potrjuje Letno poročilo o izvajanju RRP Pomurje 2014-2020 v letu 2019. 

 

GLASUJEM:                                    ZA                                        PROTI 
 (obkrožite) 

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

    ………………………………………..    
    IME IN PRIIMEK ČLANA RSR 
 
    ……………………………………….. 
         (PODPIS)  
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PREDLOG  SKLEPA 4:  
 
Razvojni svet Pomurske regije potrjuje Regijsko razvojno mrežo Pomurje za programsko obdobje 2021-

2027. 

 

Razvojni svet Pomurske regije potrjuje vključene regijske institucije v Regijsko razvojno mrežo Pomurje 

za programsko obdobje 2021-2027: 

- ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE, OS MURSKA SOBOTA 

- KGZS - ZAVOD MS 

- ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE, OE MURSKA SOBOTA 

- ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, OE MURSKA SOBOTA 

- CENTER ZA SOCIALNO DELO POMURJE 

- NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE, OE MURSKA SOBOTA 

- SPTŠ MURSKA SOBOTA, EO MEDPODJETNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER (MIC) 

- RIS DVOREC RAKIČAN 

- CENTER ZA ZDRAVJE IN RAZVOJ MURSKA SOBOTA 

- JAVNI ZAVOD KRAJINSKI PARK GORIČKO 

- LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA ZA POMURJE - LEA POMURJE 

- LJUDSKA UNIVERZA MURSKA SOBOTA 

- LJUDSKA UNIVERZA LENDAVA 

- JAVNI ZAVOD KNJIŽNICA GORNJA RADGONA 

- LRF ZA POMURJE - REGIONALNO STIČIŠČE NEVLADNIH ORGANIZACIJ POMURJE 

- POMURSKI TEHNOLOŠKI PARK D.O.O. 

- OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA MURSKA SOBOTA 

- OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA LENDAVA 

- OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA LJUTOMER 

- OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA GORNJA RADGONA 

- POMURSKA GOSPODARSKA ZBORNICA 

- MLADINSKI INFORMATIVNI IN KULTURNI KLUB MURSKA SOBOTA 

- POMURSKA IZOBRAŽEVALNA FUNDACIJA  

- RAZVOJNA AGENCIJA SINERGIJA D.O.O. 

- RAZVOJNI CENTER MURSKA SOBOTA 

- PORA GORNJA RADGONA 

- PRLEŠKA RAZVOJNA AGENCIJA GIZ 

- RADIO MURSKI VAL D.O.O. 

- POKRAJINSKA IN ŠTUDIJSKA KNJIŽNICA MURSKA SOBOTA 

- POMURSKI MUZEJ MURSKA SOBOTA 

- POMURSKA TURISTIČNA ZVEZA 

- LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020 

- LAS GORIČKO 2020 

- LAS PRLEKIJA 

- POMURSKI RAZVOJNI INŠTITUT MURSKA SOBOTA 

- ZDRUŽENJE POMURSKA AKADEMSKO ZNANSTVENA UNIJA - PAZU 

- POMURSKA MADŽARSKA SAMOUPRAVNA NARODNA SKUPNOST 
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- MINTA d.o.o. 

- ZAVOD ZA TURIZEM IN RAZVOJ LENDAVA 

- POMELAJ, zadruga za razvoj podeželja z.o.o. 

- MADŽARSKA SAMOUPRAVNA NARODNA SKUPNOST OBČINE LENDAVA  

- MADŽARSKA SAMOUPRAVNA NARODNA SKUPNOST OBČINE DOBROVNIK 

- MADŽARSKA SAMOUPRAVNA NARODNA SKUPNOST OBČINE HODOŠ 

- MADŽARSKA SAMOUPRAVNA NARODNA SKUPNOST OBČINE MORAVSKE TOPLICE  

- MADŽARSKA SAMOUPRAVNA NARODNA SKUPNOST OBČINE ŠALOVCI 

 

 

 

GLASUJEM:                                    ZA                                        PROTI 
 (obkrožite) 

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

 
 
 
 
 
 

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

K TOČKI 1 
RSR potrjuje zapisnik 34. dopisne seje RSR z dne 25.9.2020. 

 

Priloga:  

▪ Zapisnik 34. dopisne seje RSR  z dne 25.9.2020 

K TOČKI 2 
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. 
 
Razvojni svet Pomurske regije se je z informacijo o izboru RRA za programsko obdobje seznanil na 33. 
dopisni seji z dne 17.4.2020. 

*** 
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 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 za programsko 
obdobje 2021-2027 v sestavi:  

➢ g. Alojz Glavač, župan Občine Moravske Toplice, 
➢ mag. Damijan Jaklin, župan Občine Velika Polana, 
➢ dr. Aleksander Jevšek, župan Mestne občine Murska Sobota, 
➢ g. Janez Magyar, župan Občine Lendava, 
➢ mag. Olga Karba, županja Občine Ljutomer, 
➢ g. Stanislav Rojko, župan Občine G. Radgona, 
➢ g. Danilo Kacijan, župan Občine Cankova. 

 
Prva seja strokovne komisije za izbor RRA je bila izvedena 29.5.2020. 
 
Zaradi prenosa predsedovanja SR je na 82. redni seji SR z dne 19.6.2020 za izvedbo postopka javnega 
razpisa za izbor RRA za programsko obdobje 2021-2027 SR imenoval občino, iz katere je novi 
predsednik SR, t. j. Občina Moravske Toplice. 
 
Predlog javnega razpisa z razpisno dokumentacijo je na podlagi ZSRR-2 in Pravilnika o RRA pripravila 
Občina Moravske Toplice in ga posredovala v pregled in usklajevanje Strokovni komisiji za izbor RRA za 
programsko obdobje 2021-2027. Strokovna komisija za izbor RRA za programsko obdobje 2021-2027 
je pregledala in uskladila vsebino javnega razpisa z razpisno dokumentacijo.  
 
V skladu s 1. odstavkom 20. člena ZSRR – 2 besedilo javnega razpisa pred objavo v uradnem glasilu v 
regiji potrdi svet regije. SR je na 83. korespondenčni seji dne 7.8.2020 potrdil besedilo javnega razpisa 
in razpisne dokumentacije. 
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Občina Moravske Toplice je javni razpis za izbor RRA v programskem obdobju 2021-2027 objavila v 
Uradnem listu RS št. 110 z dne 14. 8. 2020 in na spletni strani občine. 
 
Do roka za oddajo vloge je prispela ena (1) vloga.  

Komisija za izbor RRA se je sestala 3. septembra 2020 na Občini Moravske Toplice in odprla prejeto (1) 
vlogo na Javni razpis za izbor regionalne razvojne agencije v razvojni regiji Pomurje za programsko 
obdobje 2021–2027. Po temeljitem pregledu je komisija ugotovila administrativne pomanjkljivosti in 
pozvala 7. septembra 2020 vlagatelja k dopolnitvi vloge. Vlagatelj je vlogo dopolnil v roku in sicer dne 
15. septembra 2020 ob 12.53 po e-pošti. Komisija se je dopisno sestala med 16. in 21. septembrom 
2020 in pregledala dopolnitve ter izvedla točkovanje. 

Komisija predlaga Svetu Pomurske razvojne regije naslednji sklep: 
»Svet Pomurske razvojne regije izbere Razvojni center Murska Sobota za nosilno institucijo z nazivom 
RRA in sodelujoče institucije: Razvojno agencijo Sinergija d.o.o., PORA, Razvojno agencijo Gornja 
Radgona, Prleško razvojno agencijo, giz in Zavod za turizem in razvoj Lendava za skupno opravljanje 
splošnih razvojnih nalog v Pomurski razvojni regiji za programsko obdobje 2021-2027.« 
 
O izboru RRA na podlagi končnega poročila komisije za izbor RRA odloči svet regije s sklepom, ki ga 
podpiše predsednik SR. Predlagani sklep je bil sprejet na 85. korespondenčni seji SR dne 22.10.2020. 
 

*** 
Če v regiji splošne razvojne naloge skupno poleg nosilne RRA opravlja več pravnih oseb v večinski javni 
lasti, o izboru RRA odloča tudi razvojni svet regije. 
 
Članom razvojnega sveta regije je na dopisni seji v obravnavo predlagan predlog sklepa o izboru RRA 
kot je bil predlagan s strani strokovne komisije in kot je bil sprejet na 85. korespondenčni seji SR z dne 
22.10.2020.  
 
 
Priloge:  

▪ Končno poročilo komisije za izbor RRA in predlog sklepa SR 
▪ Sklep SR o izboru RRA sprejet na 85. korespondenčni seji SR z dne 22.10.2020 podpisan s strani 

predsednika SR g. Alojza Glavača, župana Občine Moravske Toplice 
 

 

 

K TOČKI 3 
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. 

Predlog obravnave na dopisni seji je Letno poročilo o izvajanju RRP za leto 2019. 

Priloga:  

▪ Letno Poročilo o izvajanju RRP 2014-2020 za leto 2019 
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K TOČKI 4 
Regijska razvojna mreža je oblika pogodbenega povezovanja in sodelovanja 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 (Uradni list RS, št. 3/13, 59/15 in 12/17, v nadaljevanju: Pravilnik o RRA) sklepa Razvojni svet 

regije. 

 

Regijsko razvojno mrežo potrdi razvojni svet regije, oblikuje in vodi pa jo RRA.  

 

Naloge regijske razvojne mreže so:  

- dajanje razvojnih pobud svetu,  

- povezovanje pri pripravi in izvajanju regijskih projektov,  

- medsebojno obveščanje vključenih institucij o programih in projektih v regiji,  

- povezovanje razvojnih institucij v regiji in preko meja regije, 

- druge posvetovalne naloge s področja razvoja v regiji. 

 

Na podlagi 5. člena Pravilnika o RRA morajo razvojne institucije, ki opravljajo splošne razvojne naloge, 

za vpis v evidenco RRA pri MGRT, predložiti sklep razvojnega sveta regije o potrditvi regijske razvojne 

mreže z navedbo vključenih institucij. 

 

Iz prejetega Poziva k predložitvi zahtevka za vpis v evidenco regionalnih razvojnih agencij (RRA) pri 

Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) z dne 26.10.2020 št. 3030-36/2020/12, izhaja, 

da je za vpis v evidenco RRA, potrebna tudi dokumentacija, ki se navezuje na regijsko razvojno mrežo, 

in sicer: Sklep Razvojnega sveta regije o potrditvi regijske razvojne mreže z navedbo vključenih institucij 

za programsko obdobje 2021-2027. 

 

Predlog obravnave na dopisni seji je predlog sklepa o potrditvi regijske razvojne mreže z navedbo 

vključenih institucij za programsko obdobje 2021-2027. Predlog sklepa vsebuje navedene institucije, ki 

so že vključene v aktualno regijsko razvojno mrežo. Seznam institucij vključenih v Regijsko razvojno 

mrežo Pomurje je objavljen na spletni strani Razvojnega centra Murska Sobota.  

 

Priloga:  

▪ Regijska razvojna mreža Pomurje 

 

*** 

Vse članice in člane naprošamo za glasove do navedenega roka. 

 
******** 

Kot je opredeljeno s poslovnikom organa RSR, se predlagani sklepi iz GLASOVNICE lahko potrdijo, v 
kolikor o dopisnem načinu odločanja ne nasprotuje več kot tretjina članov RSR. Odločitve na dopisnih 
sejah se sporočajo po elektronski pošti ali navadni pošti. 


