
Razvojni svet Pomurske regije 2021-2027 
 

Murska Sobota, 29. oktober 2021 

 

VABILO  

KONSTITUTIVNA SEJA 

RAZVOJNEGA SVETA POMURSKE REGIJE 2021-2027 

v petek, 5.11.2021 ob 9. uri 

v grajski dvorani, RIS Dvorec Rakičan,  
Lendavska ulica 28, Rakičan, 9000 Murska Sobota 

 
 
 
Spoštovani! 
 
Skladno s 14. členom Poslovnika o delu Razvojnega sveta Pomurske regije (RSR) sklicujem konstitutivno 
sejo, s predlaganim dnevnim redom: 
 
 

1. Konstituiranje Razvojnega sveta Pomurske regije 2021-2027 

2. Izvolitev Predsedstva Razvojnega sveta Pomurske regije 2021-2027 

a) Izvolitev predsednika razvojnega sveta Pomurske regije 2021-2027 

b) Izvolitev podpredsednikov Razvojnega sveta Pomurske regije 2021-2027  

3. Potrditev zapisnika 35. dopisne seje RSR z dne 3. 11. 2020 

4. Poročilo o izvajanju RRP 2014-2020 v letu 2020 

5. Informacija o izvajanju Dogovora za razvoj regije 

6. Informacija o aktivnostih v okviru Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija 

7. Informacija o poteku procesa priprave Regionalnega razvojnega programa Pomurje 2021-

2027 

8. Razno 

 
*** 

Za udeležbo na konstitutivni seji je potrebno izpolnjevati pogoj PTC in upoštevati vsa aktualna navodila 
v zvezi s preprečitvijo širjenja covid-19. 
 

*** 

V skladu s Poslovnikom o delu RSR smo se imenovani člani dolžni udeleževati sej. Odsotnost sporočite 
najpozneje do začetka seje.  
 
 
V pričakovanju vaše aktivne udeležbe, lep pozdrav! 
 
 
       Branko Drvarič, l. r. 
       Predsednik RSR 2014-2020 
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Vabljeni: 

- člani RSR, 
- predsednik SR, 
- skrbnik regije, MGRT, 
- pomurski poslanci, 
- dr. Marjan Maučec, državni svetnik, 
- dr. Mitja Slavinec, državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, 
- pomurski člani Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija, 
- mediji. 
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OBRAZLOŽITEV DNEVNEGA REDA 

1. Konstituiranje Razvojnega sveta Pomurske regije 2021-2027 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Poročilo o konstituiranju RSR 
 
Člani razvojnega sveta regije 
 
 

Razvojni svet Pomurske regije za 
obdobje 2021-2027 je konstituiran.  
 
Razvojni svet Pomurske regije …. 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

Razvojni svet Pomurske regije se izvoli za programsko obdobje. 
 
Razvojni svet Pomurske regije sestavlja 31 članov, in sicer: 
- 10 predstavnikov občin (člani občinskega/mestnega sveta oz. 
župan/županja), 
- 10 predstavnikov gospodarstva,  
- 5 predstavnikov nevladnih organizacij,  
- 5 predstavnikov območnih razvojnih partnerstev in  
- 1 predstavnik madžarske narodne skupnosti. 
 
Razvojni svet regije je organ usklajevanja razvojnih pobud in 
razvojnih interesov v regiji. Ima naslednje naloge: 

- vodi in usmerja pripravo regionalnega razvojnega 
programa in ga sprejme, 

- na področju regionalnega razvoja sodeluje z regijami 
drugih držav, 

- sklepa dogovore za razvoj regije, 
- sodeluje v teritorialnem razvojnem dialogu, 
- spremlja izvajanje regionalnega razvojnega programa in 

dogovorov za razvoj regije in 
- opravlja druge naloge v skladu z Zakonom o spodbujanju 

skladnega regionalnega razvoja. 
 
Razvojni svet Pomurske regije 2021-2027 se konstituira na prvi 
seji, na kateri je navzočih več kot polovica članov Razvojnega sveta 
Pomurske regije 2021-2027. 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 
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2. Izvolitev Predsedstva Razvojnega sveta Pomurske regije 2021-2027 
a) Izvolitev predsednika Razvojnega sveta Pomurske regije 2021-2027 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Poslovnik razvojnega sveta 
regije 
 

Razvojni svet Pomurske regije za 
predsednika Razvojnega sveta  
Pomurske regije 2021-2027 izvoli 
______________ . 
 
Razvojni svet Pomurske regije …. 
 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

Razvojni svet Pomurske regije 2021-2027 ima predsednika in tri 
podpredsednike. 
 
Predsednika izvoli razvojni svet regije izmed članov sveta z večino 
glasov navzočih članov sveta. 
 
Predsednik razvojnega sveta regije organizira in vodi delo sveta, 
sklicuje seje sveta, oblikuje predlog dnevnega reda, vodi seje 
sveta, določa, kdo lahko, poleg članov sveta, sodeluje na za javnost 
zaprtih sejah sveta, zagotavlja izvajanje sklepov sveta, zastopa in 
predstavlja regijo, navezuje stike in sodelovanje z drugimi regijami 
in čezmejnimi regijami ter državnimi organi in institucijami. 
 
Predsednik lahko s pooblastilom del svojih nalog in pristojnosti 
prenese na podpredsednike. 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

 

2. Izvolitev Predsedstva Razvojnega sveta Pomurske regije 2021-2027 
b) Izvolitev podpredsednikov Razvojnega sveta Pomurske regije 2021-2027 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Poslovnik razvojnega sveta 
regije 
 

Razvojni svet Pomurske regije za 
podpredsednike Razvojnega sveta 
Pomurske regije 2021-2027 izvoli 

- ______________ , 
- ______________ , 

Razvojni svet Pomurske regije 2021-2027 ima predsednika in tri 
podpredsednike. 
 
Podpredsednike izvoli razvojni svet regije izmed članov sveta z 
večino glasov navzočih članov sveta. 
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- ______________ . 
 
Razvojni svet Pomurske regije …. 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

 
Podpredsednik nadomešča predsednika v času njegove 
odsotnosti. 
 
Predsednik lahko s pooblastilom del svojih nalog in pristojnosti 
prenese na podpredsednike. 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

 

3. Potrditev zapisnika 35. dopisne seje RSR z dne 3.11.2020 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Zapisnik 35. dopisne seje z dne 
3.11.2021 
 

Razvojni svet Pomurske regije potrjuje 
zapisnik 35. dopisne seje RSR z dne 
3.11.2020, v predloženi obliki. 
 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

Razvojni svet regije potrjuje zapisnik 35. dopisne seje z dne 
3.11.2020. 
 
Predmetni zapisnik sodi v okvir Razvojnega sveta Pomurske regije 
za obdobje 2014-2020.  
 
Predmetna seja je bila zadnja sklicana seja v okviru Razvojnega 
sveta pomurske regije 2014-2020. 
 
Zapisnik je priloga h gradivu. 

 

4. Poročilo o izvajanju RRP 2014-2020 za leto 2020 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Letno poročilo o izvajanju RRP 
2014-2020 v letu 2020 
 

Razvojni svet Pomurske regije potrjuje 
Letno poročilo o izvajanju RRP Pomurje 
2014-2020 v letu 2020. 
 
Razvojni svet Pomurske regije …. 
 

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. 
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…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

Predlog obravnave je Letno poročilo o izvajanju RRP 2014-2020 za 
leto 2020. 
 
 
Podrobnejše informacije bodo podane na sami seji. 

 

5. Informacija o izvajanju Dogovora za razvoj regije 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Gradiva ni! 

Razvojni svet Pomurske regije se je 
seznanil s stanjem projektov v okviru 
Dogovora za razvoj regije.  
 
Razvojni svet Pomurske regije …. 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

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, 

- 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 meseca julija je odločitev o podpori operaciji prejelo vseh 
16 regijskih projektov, vključenih v DRR. 
 
Projekti so v izvajanju. 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

 

6. Informacija o aktivnostih v okviru Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Gradiva ni! 

Razvojni svet Pomurske regije se je 
seznanil z aktivnostmi v okviru 
Razvojnega sveta kohezijske regije 
Vzhodna Slovenija.  

Konstitutivna seja Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna 
Slovenija (RSKRVS) za obdobje 2021-2027 je potekala 5. maja 2021 
v Krškem. 
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Razvojni svet Pomurske regije …. 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

Za Predsednika RSKRVS za obdobje 2021-2027 je bil izvoljen g. 
Aleksander Saša Arsenovič, župan Mestne občine Maribor. 
 
Pomurski predstavniki Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna 
Slovenija so bili imenovani na 87. redni seji SR dne 22.3.2021: 
člani: 

- g. Janez Magyar (Občina Lendava), 
- g. Roman Leljak (Občina Radenci), 
- g. Robert Grah (Pomurska gospodarska zbornica), 
- g. Vlado Mandič (Območna obrtno-podjetniška zbornica 

Murska Sobota, 
- g. Bojan Vogrinčič (LRF za Pomurje), 

 
nadomestni člani: 

- mag. Mojca Breščak (Občina Moravske Toplice), 
- mag. Olga Karba (Občina Ljutomer), 
- g. Tadej Ružič (Medicop d.o.o.), 
- g. Jernej Zupančič (Cleangrad d.o.o.), 
- Romeo Varga (NVO). 

 
Dne 23. junija 2021 je v Zagorju potekala 2. redna seja RSKRVS za 
obdobje 2021-2027. 
 
Dne 27. septembra 2021 je v Mariboru potekala 3. redna seja 
RSKRVS za obdobje 2021-2027. 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 
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7. Informacija o poteku procesa priprave Regionalnega razvojnega programa Pomurje 2021-2027 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Regionalni razvojni program 
Pomurske regije 2021-2027  

Razvojni svet Pomurske regije se je 
seznanil s pripravo Regionalnega 
razvojnega programa Pomurje 2021-
2027. 
 
Razvojni svet Pomurske regije …. 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

Proces priprave Regionalnega razvojnega programa Pomurje (RRP) 
2021-2027 se je začel v mesecu oktobru 2018 z regijsko razvojno 
konferenco.  
 
Proces priprave vodi in koordinira 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 bila v procesu priprave pozornost namenjena 
pripravi t.i. strateškega dela RRP, ki vključuje analitični del, 
opredeljuje vizijo regije, strateške cilje, razvojne potencialne regije 
ter ukrepe. 
V letu 2020/2021 pa je pozornost namenjena pripravi t.i. 
programskega dela RRP, to je identifikaciji in naboru regijskih 
projektov, s ciljem uresničevanja razvojnih potencialov regije. 
 
Predlog Regionalnega razvojnega programa Pomurske regije 2021-
2027 mora regija do 30.10.2021 posredovati na Ministrstvo za 
gospodarski razvoj, ki bo regionalni razvojni program posredovalo 
resornim ministrstvom v usklajevanje. 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

 

8. Razno 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
 

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

 

 


