
Razvojni svet Pomurske regije 2021-2027 
 

Murska Sobota, 6. junij 2022 

 

VABILO  

3. REDNA SEJA 

RAZVOJNEGA SVETA POMURSKE REGIJE 2021-2027 

v ponedeljek, 13.6.2022 ob 9. uri 

Dvorana PGZ, Lendavska 5a (IV. nadstropje), Murska Sobota 
 
 
 
Spoštovani člani Razvojnega sveta Pomurske regije 2021-2027! 
 
Skladno s 14. členom Poslovnika o delu Razvojnega sveta Pomurske regije (RSR) sklicujem 3. redno 
sejo, s predlaganim dnevnim redom: 
 
 

1. Potrditev zapisnika 2. redne seje RSR z dne 16.2.2022 

2. Seznanitev o prenehanju mandata članoma RSR 

3. Sprejem Regionalnega razvojnega programa Pomurske regije 2021-2027 

4. Informacija o izvajanju dogovora za razvoj regije  

5. Poročilo o izvajanju RRP 2014-2020 v letu 2021 

6. Razno 

 

*** 

V skladu s Poslovnikom o delu RSR smo se imenovani člani dolžni udeleževati sej. Odsotnost sporočite 
najpozneje do petka, 10.6.2022.  
 
 
V pričakovanju vaše aktivne udeležbe, lep pozdrav! 
 
 
 
 
       Tadej Ružič, predsednik 
      Razvojni svet Pomurske regije 2021-2027 
 
 
Vabljeni: 

- člani RSR, 
- predsednik SR, 
- skrbnik regije, MGRT, 
- pomurski poslanci, 
- dr. Marjan Maučec, državni svetnik, 
- pogodbeno partnerstvo RRA, 
- mediji. 



Razvojni svet Pomurske regije 2021-2027 
 

OBRAZLOŽITEV DNEVNEGA REDA 

1. Potrditev zapisnika 2. redne seje RSR z dne 16.2.2022 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Zapisnik 2. redne seje z dne 
16.2.2022 
 

Razvojni svet Pomurske regije potrjuje 
zapisnik 2. redne seje RSR z dne 
16.2.2022, v predloženi obliki. 
 
Razvojni svet Pomurske regije ... 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

Razvojni svet regije potrjuje zapisnik 2. redne seje RSR z dne 
16.2.2022. 
 
 
 
 
Zapisnik je priloga h gradivu. 

 

2. Seznanitev o prenehanju mandata članoma RSR 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
E-sporočilo Občine Lendava 
 
Dopis Mestne občine Murska 
Sobota 
 
 
Seznam članov RSR 

Razvojni svet Pomurske regije se je 
seznanil s predčasnim prenehanjem 
mandata dvema članoma RSR, 
predstavnikoma občin, in sicer: 

- g. Janezu Magyarju, 
- dr. Aleksandru Jevšku.  

 
 
Razvojni svet Pomurske regije … 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

V luči nedavnih državnozborskih volitev 2022 je dvema članoma 
Razvojnega sveta Pomurske regije, predstavnikoma občin, 
predčasno prenehal mandat župana: 
 

- g. Janez Magyar, župan Občine Lendava, je bil izvoljen za 
poslanca v Državni zbor RS (potrditev mandata z dnem 
13.5.2022), 

- dr. Aleksander Jevšek, župan Mestne občine Murska 
Sobota, je bil dne 1.6.2022 imenovan za ministra za razvoj 
in evropsko kohezijsko politiko. 

 
Z dnem potrditve oz. imenovanja na novo funkcijo je obema 
dosedanjima članoma, g. Magyarju in dr. Jevšku, tako predčasno 
prenehal mandat v Razvojnem svetu Pomurske regije. 
 
V skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 
(ZSRR-2) člana razvojnega sveta, ki med mandatom preneha 
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izpolnjevati pogoje za imenovanje v razvojni svet, razvojni svet 
zamenja, ko zamenjavo predlaga organ, ki je člana predlagal. 
Mandat nadomestnega člana traja od sprejema sklepa do izteka 
mandata sveta. 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

 

3. Sprejem Regionalnega razvojnega programa Pomurske regije 2021-2027  

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Regionalni razvojni program 
Pomurske regije 2021-2027 
(junij 2022, predlog) 
 

Razvojni svet Pomurske regije sprejme 
Regionalni razvojni program Pomurske 
regije 2021-2027, v predloženi obliki. 
 
 
Razvojni svet Pomurske regije … 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

Proces priprave Regionalnega razvojnega programa Pomurje (RRP) 
2021-2027, ki se je začel v mesecu oktobru 2018 z regijsko razvojno 
konferenco, se počasi zaključuje.  
 
Koordinator procesa priprave RRP je Razvojni center Murska 
Sobota v sodelovanju s partnerskimi institucijami: RA Sinergija, 
PORA Gornja Radgona, Prleška razvojna agencija in ZTR Lendava. 
 
V letu 2019/2020 je bil pripravljen t.i. strateški del RRP, ki vključuje 
analitični del, opredeljuje vizijo regije, strateške cilje, razvojne 
potencialne regije ter ukrepe.  
 
V letu 2020/2021 je bila pozornost namenjena pripravi t.i. 
programskega dela RRP, to je identifikaciji in naboru projektov, ki 
identificirajo razvojne potrebe in pobude regije. 
 
V letu 2022, v obdobju od marca do junija, pa so v okviru 
posameznih odborov RSR – Odbor za pametno regijo, Odbor za 
zeleno regijo, Odbor za povezano regijo, Odbor za socialno regijo 
in Odbor za privlačno regijo - potekale aktivnosti: 

- pregleda nabora predloženih projektov v okviru 
programskega dela RRP, vključno s pozivom za ažuriranje 
stanja projektnih predlogov ter 
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- identifikacije regijskih projektov, ki obetajo razvojni preboj 
regije in se ustrezno skladajo z razvojnimi izzivi ter 
strateškimi usmeritvami na regijski, nacionalni in evropski 
ravni. 

*** 
 

Na podlagi Uredbe o regionalnih razvojnih programih mora RRA 
pridobiti mnenje MGRT o skladnosti RRP z zakonom, izvedbenim 
dokumentom razvojnega načrtovanja na državni ravni in 
razvojnimi politikami.   
Razvojni center Murska Sobota je mnenje o skladnosti RRP prejel 
v začetku meseca maja. 
 
V skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 
(ZSRR-2) regionalni razvojni program sprejme razvojni svet regije, 
naknadno pa ga potrdi svet regije. 
 
Na podlagi Načrta izvajanja aktivnosti in mejnikov za doseganje 
ciljev v letu 2022 v okviru Pogodbe o sofinanciranju izvajanja 
splošnih razvojnih nalog v Pomurski regiji v programskem obdobju 
2021-2027, mora biti RRP sprejet na razvojnem svetu regije do 
30.6.2022. 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji.  

 

4. Informacija o izvajanju dogovora za razvoj regije 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Gradiva ni! 
 

Razvojni svet Pomurske regije se je 
seznanil s potekom izvajanja aktivnosti 
dogovora za razvoj regije.  
 
 

Dogovor za razvoj Pomurske razvojne regije vključuje 16 
najpomembnejših regijskih projektov:  

- 7 projektov poslovnih con in 1 projekt podpornega okolja 
na PN 3.1. Spodbujanje podjetništva, 
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Razvojni svet Pomurske regije …. 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

- 6 projektov kolesarskih povezav na PN 4.4. Spodbujanje 
multimodalne urbane mobilnosti ter 

- 2 projekta nadgradnja vodovodnega sistema na PN 6.1. 
Vlaganje v vodni sektor. 

 
Do konca leta 2021 se je zaključilo 5 projektov. Ostali projekti so v 
izvajanju. 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

 

5. Poročilo o izvajanju RRP 2014-2020 v letu 2021 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Letno poročilo o izvajanju RRP 
2014-2020 v letu 2021 
 

Razvojni svet Pomurske regije potrjuje 
Letno poročilo o izvajanju RRP Pomurje 
2014-2020 v letu 2021. 
 
Razvojni svet Pomurske regije …. 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

V skladu z Uredbo o regionalnih razvojnih programih (Uradni list 
RS, št. 69/12 in 78/15) je za spremljanje izvajanja RRP odgovoren 
razvojni svet regije, ki sprejema letna in končna poročila o izvajanju 
RRP, ki jih pripravi RRA. 
 
Predlog obravnave je Letno poročilo o izvajanju RRP 2014-2020 za 
leto 2021. 
 
 
Podrobnejše informacije bodo podane na sami seji. 

 

6. Razno 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
 

Razvojni svet Pomurske regije …. 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

 

 


