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1. IZHODIŠČA, NAMEN IN CILJI IZDELAVE RRP 
 

 

Pred Pomurjem je novo programsko obdobje 2014-2020, 

ki sovpada z veliko gospodarsko in finančno krizo, ki pa 

ni samo gospodarska, ampak tudi kriza vrednot in 

upravljanja, ki je razkrila mnoge težave in netrajnostne 

gospodarske razmere v širšem evropskem prostoru. To 

je čas, ki kliče po ponovnem premisleku o prihodnosti, 

skupni viziji, ciljih in o tem, kje želi biti Pomurje v letu 

2020 in kako bomo cilje dosegli.  

 

Ob izteku obstoječega razvojnega programa Pomurja, je 

Regionalna razvojna agencija Mura (RRA Mura), skupaj 

z deležniki iz okolja, pripravila novo razvojno strategijo, 

ki s širokim družbenim konsenzom, določa smernice 

razvoja za hitrejše prestrukturiranje in razvojno 

dohitevanje najbolj razvitih slovenskih regij.  

 

Regionalni razvojni program 2014-2020 Pomurske 

regije (RRP 2014-2020) je temeljni programski dokument 

na regionalni ravni, s katerim se usklajujejo razvojni cilji v 

regiji ter določajo instrumenti in viri za njihovo 

uresničevanje. Vsebinsko in metodološko je usklajen z 

nacionalnimi razvojnimi politikami in v celoti sledi ciljem 

EU 2020 za doseganje pametne, trajnostne in vključujoče 

rasti. Uresničuje se ga z dvema štiriletnima Dogovoroma 

o razvoju regije (Dogovor), ki določata ključne regijske 

in sektorske projekte za premagovanje razvojnih ovir v 

regiji, in ju podpišeta predsednik Razvojnega sveta 

Pomurske regije (RSR) in minister, pristojen za regionalni 

razvoj. 

 

RRP 2014-2020 je sestavljen iz strateškega in 

programskega dela. Strateški del vsebuje analizo 

stanja, opredelitev ključnih razvojnih ovir, prednosti in 

razvojne potenciale regije, njeno vizijo, strateške cilje, 

razvojno specializacijo in razvojne prioritete, investicijska 

področja in ukrepe za njihovo uresničevanje. Programski 

del RRP 2014-2020 pa poleg določil sistema spremljanja, 

vrednotenja in organiziranosti izvajanja regionalnega 

razvojnega programa, vsebuje tudi ključne projekte in 

programe regijskega in sektorskega značaja, ki so 

časovno in finančno ovrednoteni. Razvojni program 

upošteva usmeritve Območnega razvojnega programa za 

območje Prlekije (ORP Prlekija) v okviru katerega so 

usklajena strateška in programska prizadevanja razvojnih 

akterjev prleškega območja.  

 

Sklep o pripravi in Program priprave RRP 2014-2020 

je RSR sprejel 21. septembra 2012 na svoji konstitutivni 

seji. 

 

 

 

Regionalni razvojni program je 

temeljni programski dokument na 

regionalni ravni, s katerim se 

usklajujejo regijski razvojni cilji v 

obdobju 2014-2020 ter določajo 

instrumenti in viri za njihovo 

uresničevanje. 
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Poleg ožje skupine, ki jo sestavlja strokovno osebje 

RRA Mure, in je imela za nalogo povezovati, pripraviti in 

koordinirati pripravo razvojnega programa, so v njegovi 

pripravi sodelovali še širša delovna skupina, sestavljena 

iz članov Regijske razvojne mreže (RRM), Razvojni svet 

Pomurske regije (RSR) s svojimi odbori in Svet 

Pomurske razvojne regije (SR).  

 

RSR, ki mu predseduje g. Branko Drvarič, šteje 31 

članov, med katerimi je:  

 10 predstavnikov gospodarstva,  

 10 predstavnikov lokalnih samoupravnih skupnosti,  

 5 predstavnikov nevladnih organizacij,  

 5 predstavnikov območnih razvojnih partnerstev, 

 1 predstavnik madžarske narodne skupnosti.  

 

 

Kot organ usklajevanja razvojnih pobud in razvojnih 

interesov v regiji, RSR vodi pripravo, usmerja, sprejema 

regionalni razvojni program ter dogovora za razvoj regij, 

deluje pa v okviru petih odborov RSR, in sicer:  

 odbora za gospodarstvo (vodja Franc Gönc),  

 odbora za turizem (vodja Daniel Ulčar), 

 odbora za človeške vire (vodja Romeo Varga), 

 odbora za okolje, prostor in infrastrukturo (vodja dr. 

Milan Svetec) in  

 odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (vodja 

Stanislav Sraka).  

 

Člani odborov so predstavniki RSR. V razširjeni sestavi, 

je v delo odborov bilo vključenih več kot 100 

kompetentnih strokovnjakov iz RRM.  

 

Na podlagi smernic nacionalnih strateških dokumentov 

nudi ožja projektna skupina članom odborov 

administrativno in strokovno pomoč. Odgovornost za 

pripravo RRP 2014-2020 nosi RRA Mura, ki opravlja 

naloge regionalne razvojne agencije. Vodja priprave je 

Danilo Krapec, strokovna koordinatorja pa sta Mitja 

Sankovič in Sabina Potočnik Magdič. 

 

V okviru izvedenih 39. razširjenih delovnih srečanj, ob 

upoštevanju temeljnih nacionalnih in evropskih razvojnih 

dokumentov, strateških ciljev in razvojnih prioritet regije, 

ter na podlagi izvedenega nabora 348 projektnih 

predlogov, so odbori RSR identificirali razvojno 

specializacijo regije, opredelili štiri razvojne prioritete, 

devet investicijskih področij in triindvajset ukrepov. 

 

RSR je osnutek RRP 2014-2020 sprejel dne 25.3.2013, 

na svoji drugi redni seji. Ministrstvo za gospodarski razvoj 

in tehnologijo (MGRT) je dne 20.4.2015 izdalo pozitivno 

mnenje na RRP 2014-2020 (številka dokumenta 303-

19/2012-SVLR/18). Po pridobitvi mnenja in njegovi 

uskladitvi, je RSR potrdil RRP 2014-2020 na svoji 9. 

seji, dne 20.5.2015. 

Slika: Organizacijska struktura RRP 
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2. POMURJE V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2007-2013 
 

 

V preteklem programskem obdobju je bilo Pomurje 

nadpovprečno uspešno vpeto v izvajanje nacionalne in 

evropske kohezijske politike, saj je bilo v tem obdobju 

implementiranih in z evropskimi sredstvi podprtih preko 

360 projektov, v skupni višini 345 mio EUR dodeljenih 

EU sredstev. S tem se je bistveno izboljšala ključna 

regijska prometna in okoljska infrastruktura.  

 

 
 

51% sredstev je bilo pridobljenih iz Kohezijskega sklada 

(KS), iz katerega so se sofinancirali večji okoljski in 

prometni infrastrukturni projekti v regiji. 45% sredstev je 

Pomurje pridobilo iz Evropskega sklada za regionalni 

razvoj (ESRR), najmanjši delež pa so predstavljala 

pridobljena sredstva iz naslova Evropskega socialnega 

sklada (ESS), in sicer 14 mio EUR oz. 4%, ki so bila 

namenjena predvsem izboljšanju socialne in ekonomske 

blaginje prebivalcev regije. 

 

Večina evropskih sredstev, t.j. 60,3% oz. 209 mio EUR, 

je bila v Pomurju vložena v razvoj javne prometne in 

okoljske infrastrukture (npr. večji projekti »Oskrba s pitno 

vodo«, »Dolinska kanalizacija«, »Avtocestni odsek 

Beltinci-Lendava«, ipd.). Izboljšanju konkurenčnosti 

podjetij in podjetništvu, spodbujanju izobraževanja, 

zaposlovanja in usposabljanja, je bilo namenjenih 60 mio 

EUR (17,3%), 7,4% investicijam v spodbujanje 

turističnega razvoja. Spodbude za snovno učinkovitost in 

obnovljive vire energije pa so znašale 7,1% dodeljenih 

evropskih in nacionalnih sredstev.  

 

S podprtimi projekti se je ustvarilo preko 1.000 delovnih 

mest. Za izboljšanje zaposljivosti se je investiralo v 

poklicno usposabljanje in izobraževanje več kot 5.000 

ljudi. Z evropskimi sredstvi je Pomurje dobilo 17 km 

avtoceste, obnovljenih je bilo 92 km lokalnih cest in 

moderniziranih 160 km železniških prog. Podprtih je bilo 

približno 200 investicij nakupa in posodobitve 

tehnološke opreme gospodarskih družb, v pomurskem 

V programskem obdobju 2007-2013 je bilo v 

Pomurju implementiranih več kot 360 projektov v 

skupni višini 344,6 mio EUR dodeljenih EU 

sredstev, s katerimi je bilo ustvarjenih preko 1.000 

novih delovnih mest, izgrajenih je bilo 17,2 km 

avtoceste, večini prebivalstva se je zagotovil 

dostop do pitne vode, podprtih je bilo 200 investicij 

nakupa in posodobitve tehnološke opreme, v 

pomurskem turizmu je bilo ustvarjenih 300 novih 

nočitvenih kapacitet. 
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turizmu pa je bilo ustvarjenih 300 novih nočitvenih 

kapacitet. Izvedba največjega okoljskega projekta 

»Oskrba s pitno vodo«, ki se bo zaključil do konca leta 

2015, bo zagotovila dostop do čiste pitne vode večini 

prebivalstva regije. Projekt Regijski center za ravnanje 

z odpadki pa rešuje problematiko predelave in odlaganja 

odpadkov za skoraj 125.000 prebivalcev Pomurske 

regije. Te številke pa se še povečujejo, saj projekti, ki so 

se začeli izvajati v zadnjih treh letih, še naprej dajejo 

rezultate. 

 

Z evropskimi sredstvi je Pomurje v obdobju 2007-2013 

doseglo naslednje ključne dosežke:  

 

Ključni dosežki Pomurja 2007-2013 

17,2 km  zgrajene avtoceste 

92,1 km  obnovljenih lokalnih cest 

109,0 km  
modernizirane železniške proge 
Pragersko-Hodoš 

118.344 preb. omogočen dostop do pitne vode* 

30.445 preb. 
priključenih na nov kanalizacijski 
sistem 

118.344 preb. urejen sistem zbiranja odpadkov 

46.000 ton  
letno zbranih komunalnih 
odpadkov 

27 investicij energetske obnove javnih stavb 

20,8 ha  
izgrajenih in opremljenih regijskih 
obrtno-poslovnih con 

21.242 m2  
prenovljenih mestnih površin in 
parkov 

3 
vzpostavljeni centri razvojnega 
gospodarstva 

300 novih turističnih kapacitet 

 

 

V preteklem programskem obdobju je bilo črpanje 

evropskih sredstev izrazito nesorazmerno, tako po 

upravičencih, kakor po področjih vlaganj. Več kot 

polovico vseh dodeljenih sredstev so pridobile javne 

institucije (občine in druge državne institucije), relativno 

malo sredstev pa je bilo vloženih v podjetja in v fizične 

osebe (29%). Analizirani podatki izkazujejo 

nesorazmernost tudi glede področij vlaganj, saj je bila 

več kot polovica vseh dodeljenih sredstev vložena v 

izgradnjo primarne razvojne infrastrukture, predvsem 

prometne in okoljske infrastrukture. Spodbujanje 

podjetništva in razvoj človeških virov sta bili področji, ki 

sta bili v tej finančni perspektivi najbolj zapostavljeni, saj 

jima je bilo skupno dodeljenih le 22,5 mio EUR 

nacionalnih in EU sredstev, kar znaša približno 6% vseh 

dodeljenih sredstev. 

 

Pretekla vlaganja in izvedene investicije pomenijo dobro 

osnovo za nadaljnji razvoj Pomurja. Za dosego hitrejše 

gospodarske rasti in izboljšanje konkurenčnosti 

gospodarstva, bo ob nadaljnji uspešni integraciji regije v 

nacionalne in evropske tokove, potrebno doseči njeno 

gospodarsko prestrukturiranje, ki bo ob podpori znanja s 

tesnejšim vertikalnim in horizontalnim sodelovanjem ter 

okrepljenim čezmejnim povezovanjem, spodbudilo 

nastanek novih, nišnih inovativnih produktov in 

storitev na tistih področij, kjer imamo akumulirano 

znanje in vire, t.j. na področju razvojne specializacije 

regije.  

 

Koncentracija sredstev na trajnostne projekte in 

projekte z večjimi multiplikativnimi učinki, ki bodo 

ustvarjali nova delovna mesta z višjo dodano 

vrednost, bo povečala konkurenčnost in pripomogla k 

hitrejšemu in skladnejšemu razvoju Pomurja. 
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3. VKLJUČEVANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI 
 

 

Učinkovito izvajanje in doseganje zastavljenih usmeritev 

in ciljev razvojnega programa zahteva sodelovanje in 

mobilizacijo ključnih deležnikov v regiji. Zainteresirani 

kompetentni deležniki iz regije so bili aktivno vključeni v 

pripravo programa, ki ob usklajenosti z nacionalnimi in 

evropskimi dokumenti, predstavlja kompromis interesov 

akterjev v regiji. 

 

Sodelovanje in povezovanje ključnih deležnikov krepi 

uravnoteženost razvojnih usmeritev in relevantnost 

identificiranih razvojnih ciljev, ukrepov in ključnih 

projektov, s tem pa tudi veča soodgovornost za njihovo 

izvajanje. Prav tako pa izboljšuje sposobnost regije za 

pripravo kvalitetnih integriranih projektov, njihovo 

uspešno prijavo na razpise, izvajanje in spremljanje 

 

RRA Mura je odgovorna za predstavljanje programa in 

obveščanje javnosti o aktivnostih pri pripravi in izvajanju 

programa. Promocijske aktivnosti bodo usmerjene na dva 

povezana cilja. Prvi je široka dostopnost do samega 

programa in informacij, ki se tičejo njegovega 

uresničevanja, drugi pa je pozivanje in privabljanje kar 

največjega števila ljudi, da se tvorno vključujejo v 

razprave, morebitna preoblikovanja in spremljanje 

izvajanja programa.  

 

Vsem zainteresiranim bo omogočeno sodelovanje pri 

oblikovanju rešitev, programov, ukrepov, aktivnosti in 

spremljanje izvajanja programa. Informacije o poteku in 

izvajanju programa bodo posredovane preko: 

 organizacije strokovnih dogodkov (konference, 

posveti, delavnice, novinarska srečanja), 

 izdaje publikacij (brošure, zloženke, letaki, 

elektronske publikacije), 

 priprave gradiv za novinarje, strokovno javnost, 

 podajanja informacij medijem (novinarske 

konference, sporočila in gradiva za medije), 

 objav na spletni strani. 

 

 

Medijske aktivnosti bodo potekale pod vodilnim geslom 

»Pomurje – re(j)dno dobra slovenska pokrajina« oz. 

pod njegovimi izvedenkami, ki izhajajo iz razvojne vizije 

Pomurske regije. 

 

V pripravo razvojnega programa, ki je 

usklajen s sprejetimi nacionalnimi in 

evropskimi strateškimi dokumenti, so bili 

aktivno vključeni zainteresirani regijski 

deležniki in predstavlja kompromis 

interesov večine akterjev v regiji.  
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4. OPIS REGIJE Z OCENO STANJA 
 

 

Pomurje je po velikosti sedma statistična regija Slovenije. 

Obsega 6,6% celotne površine Slovenije in 5,8% njene 

populacije. Leži na skrajnem severovzhodu države, 

odmaknjeno od središčne Slovenije, na petem 

evropskem transportnem koridorju, ki povezuje 

Barcelono in Kijev, na železniški povezavi med Slovenijo 

in Madžarsko ter na avtocestni povezavi Lendava-

Ljubljana-Koper.  

 

Pomurje je edinstvena obmejna slovenska regija, saj meji 

na tri države: na severu na Avstrijo, na vzhodu na 

Madžarsko in na jugu na Hrvaško, kar ji zagotavlja 

posebno privlačno geostrateško lego. Gravitacijsko 

središče Pomurja je Murska Sobota. Ta je približno 

enako oddaljena od Ljubljane, Dunaja, Budimpešte, 

Bratislave in Zagreba (cca. 200 km), kar pomeni, da v 

radiju 300 km dosega približno 12 milijonski trg. 

 

Pomurje je funkcijsko povezano območje, ki ga 

sestavljata dve geografski regiji (Prekmurje in Prlekija); 

ločuje ju reka Mura. Upravno je razdeljeno na 

sedemindvajset občin (Apače, Beltinci, Cankova, 

Črenšovci, Dobrovnik, Gornji Petrovci, Gornja Radgona, 

Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, 

Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, 

Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, 

Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej).  

 

Tabela: Ključni statistični podatki Pomurja 

površina (km2), 1.7.2013 1.337 

število prebivalcev, 1.7.2013 117.675 

gostota prebivalstva, v preb/km2 , 1.7.2013 88,0 

naravni prirast, 2012 -288 

število delovno aktivnih prebivalcev, 1.1.2014 35.478 

število registriranih brezposelnih oseb, 
1.1.2014 

9.891 

povprečna mesečna bruto plača, v EUR, 2013 1.336,85 

število podjetij, 2012 6.507 

prihodek podjetij, v mio EUR, 2012 2.614 

bruto investicije v nova osnovna sredstva, v 
1.000 EUR, 2012 

166.223 

regionalni bruto domači proizvod na prebivalca, 
v EUR, 2012 

11.872 

regionalni BDP po dejavnostih, v % od SLO, 
2012 
kmetijske dejavnosti; 
industrija; 
storitvene dejavnosti; 

 
6,9 

30,9 
62,1 

neto dodana vrednost na zaposlenega v 
gospod. družbah, v EUR, 2012 

28.421 

Pomurje leži na petem evropskem 

transportnem koridorju, ki povezuje 

Barcelono in Kijev, železniški povezavi 

med Slovenijo in Madžarsko ter avtocestni 

povezavi Lendava-Ljubljana-Koper. Kot 

obmejna slovenska regija, ki obsega 

6,6% celotne površine Slovenije in 5,8% 

njene populacije, predstavlja Pomurje 

stičišče regij, ljudi in gospodarskih 

priložnosti.  
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izobrazba prebivalcev, starih 25-64 let (v %) 
brez izobrazbe, nepopolna osnovna šola ali 
osnovna šola; 
srednješolska izobrazba; 
višje ali visokošolska izobrazba; 

 
28,6 
55,8 
15,7 

število kmetijskih gospodarstev, 2010 8.890 

število prenočitev turistov, 2012 931.370 
        vir: SURS, UMAR, AJPES 

 

 

Pomurska regija, ki jo na severu objema gričevnato 

Goričko, na jugu pa Slovenske gorice, je sicer najbolj 

ravninska in najbolj kmetijska statistična regija Slovenije. 

Rodovitna prst, celinsko podnebje in raven svet 

ustvarjajo ugodne razmere, predvsem za poljedelstvo. 

Njive v tem delu Slovenije obsegajo več kot 80% vseh 

kmetijskih zemljišč v uporabi ali dvakrat več od 

slovenskega povprečja. Odročna lega neugodno vpliva 

na gospodarski položaj regije in življenjske pogoje 

prebivalcev. To se med drugim odraža tudi v nizkem BDP 

na prebivalca (ta je v letu 2012 znašal 11.872 EUR) in 

najnižjem razpoložljivem dohodku na prebivalca (v letu 

2011 je znašal 9.008 EUR). Pomurje je tudi regija z 

najvišjo stopnjo registrirane brezposelnosti v državi, ki je 

januarja 2014, prvič po treh letih, ponovno presegla 20%. 

Regija ima že več let zaporedni negativni naravni prirast, 

ki je največji v državi, povprečna starost v Pomurju pa je 

druga najvišja med slovenskimi regijami (43,6 leta). 

 

Ključni izzivi na področju demografije: 

 ustaviti trend upadanja števila prebivalstva in bega 

možganov; 

 povečati stopnjo zaposlenosti prebivalstva; 

 zmanjšati stopnjo revščine prebivalstva; 

 izboljšati izobrazbeno strukturo prebivalcev in 

zdravstvene kazalnike. 

 

Ključni izzivi na področju gospodarstva: 

 prestrukturirati tradicionalno industrijo; 

 povečati prodajo izdelkov na razvitih EU trgih; 

 okrepiti vlaganja v R&R in dvig tehnološke 

zahtevnosti izdelkov in storitev; 

 spodbuditi podjetništvo, inovativnost in 

ustvarjalnost v družbi; 

 povečati stopnjo (samo)oskrbe z zdravo, lokalno 

pridelano hrano;  

 preko delujoče RDO spodbuditi promocijo in razvoj 

novih inovativnih turističnih produktov in storitev. 

 

Ključni izzivi na področju okolja in prostora: 

 varovati in ohranjati naravno in biotsko pestrost 

pokrajine; 

 zagotoviti energetsko samozadostnost regije 

(povečati izrabo obnovljivih virov energije, 

predvsem vode, lesa in geotermalne energije); 

 izboljšati kakovost zraka v mestih in spodbuditi 

trajnostno mobilnost ter 

 izboljšati infrastrukturno opremljenost in izkoristiti 

potencial degradiranih območij. 

 

 

Pomurje pestijo razvojni problemi, še posebej na 

narodnostno mešanem območju ob madžarski meji. 

Posebna pozornost je namenjena tudi območjem, kjer 

živijo pripadniki romske skupnosti, ki predstavljajo slab 

odstotek prebivalstva. Pomurje je sicer stičišče kultur in 

verstev ter etničnih skupin, kar mu daje specifični kulturni 

značaj in zagotavlja enkratno kulturno dediščino. 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Zasnova policentričnega sistema 

 

 

Teritorialna kohezija predstavlja eno izmed osrednjih 

točk v zasledovanju nacionalnih in strateških ciljev 

Evropa 2020, ki ima za cilj zagotoviti usklajen razvoj 

regij oz. posameznih območij, ob izkoriščanju naravnih 

danosti, priložnosti in specifik posameznega območja. 

Za zagotavljanje ciljev teritorialne kohezije, je v okviru 

Partnerskega sporazuma, opredeljen celostni pristop k 

teritorialnemu razvoju (CPTR). Pri tem je v ospredju 

»razvoj po meri«, ki temelji na celostnem pristopu, 

partnerskem sodelovanju in trajnostnem razvoju. 

 

Med vsemi pomurskimi občinami le MO Murska Sobota 

sodi v skupino razvitejših, za katero so značilna 

urbanizacija, koncentracija prebivalstva, priseljevanje, 

predstavlja pa tudi zaposlitveno središče Pomurja.  
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Urbanizacija je zajela le Mursko ravan. Na ravni 

povprečne razvitosti so še Radenci, Gornja Radgona in 

Lendava. Ostale občine pa so pod slovenskim 

povprečjem. Zanje so značilni primanjkljaj delovnih 

mest, depopulacija in visoka dnevna migracija 

zaposlenih. Goričko je najmanj razvito sklenjeno 

območje, ki meri več kot 31.000 ha oz. četrtino 

Pomurske regije. Za vse občine na Goričkem so 

značilni vsi atributi, ki označujejo nerazvitost. Prlekija je 

po stopnji razvitosti regionalnega razvoja rahlo pod 

slovenskim povprečjem. 

 

Mesta so gospodarska, družbena in kulturna središča 

širšega območja z več kot 3.000 prebivalci in imajo 

kulturnozgodovinske, urbanistične ter arhitektonske 

značilnosti, ki jih ločijo od drugih naselij v regiji. Osnovo 

urbane mreže predstavlja Murska Sobota z mestnim 

naseljem Černelavci in s približno 12.500 prebivalci ter 

Ljutomer, Lendava in Gornja Radgona, kot mesta z več 

kot 3.000 prebivalci. Med mestna območja glede na 

podatke SURS, 1.1.2013, spadajo tudi Beltinci, 

Radenci in Turnišče. Vsa tri mestna območja imajo 

manj kot 3.000 prebivalcev. Med naselja z več kot 

1.000 prebivalci lahko uvrščamo naselja Bakovci, 

Črenšovci, Krog, Lipovci, Odranci in Rakičan. Murska 

Sobota je pomembno regijsko središče SV Slovenije, ki 

razvija vse funkcije, pomembne za središče 

nacionalnega pomena in regijskega vozlišča, in kot 

taka konkurira mestom v zamejstvu (Varaždin, 

Monošter). Lendava in Gornja Radgona se razvijata kot 

središči regionalnega pomena. Ljutomer predstavlja 

pomembnejše medobčinsko oskrbno središče, ostali 

kraji imajo značaj lokalnih središč. Karta omrežja 

naselij z vlogo in funkcijo posameznih naselij je 

prikazana na spodnji sliki. 

 

 

 
Slika: Karta omrežja naselij 
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5. POLOŽAJ POMURJA V MEDNARODNEM PROSTORU 
 

 

Pomurje kot obmejna regija, s skoraj enako oddaljenostjo 

do štirih glavnih mest (Ljubljana, Budimpešta, Dunaj, 

Zagreb), se nahaja v osrčju srednje Evrope in je 

aktivno vpeto v tokove mednarodnega sodelovanja in 

povezovanja. Razpolaga s približno 220 km državne 

meje. Na vzhodu meji na Madžarsko s katero ima 

približno 102 km državne meje, na severu meji na 

Avstrijo s 66 km državne meje in na jugu meji na Hrvaško 

z 52 km državne meje. S 180 cm državne meje na 

prebivalca, ima Pomurje kar 2,5 krat več državne meje 

na prebivalca od Slovenije in 5 krat več od Avstrije. Več 

kot polovica pomurskih občin (63%) leži ob obmejnem 

pasu. 

 

Upoštevajoč dolžino zunanjih meja ter dejstva, da večina 

pomurskega prebivalstva živi v obmejnem območju, je 

teritorialno sodelovanje prepoznano kot eden ključnih 

instrumentov, ki lahko dodatno spodbudi razvoj 

Pomurja. S krepitvijo funkcionalnih povezav med 

obmejnimi urbanimi središči, spodbujanjem sodelovanja 

obmejnih partnerskih institucij, z oblikovanjem skupnih 

čezmejnih produktov in storitev s področja kulture, 

turizma in varovanja narave, javne infrastrukture, 

obnovljivih virov energije (geotermalna in hidro energija), 

se lahko zagotovi enakomerna oskrba prebivalstva 

obmejnih območij in vzpostavi dolgoročna teritorialna 

kohezija. Pri tem je posebno pozornost potrebno 

nameniti tudi slovenskim manjšinam in njihovi 

reintegraciji v slovenski kulturni prostor. 

 

Intenzivnost mednarodne integracije pomurskih institucij, 

se je z vstopom v EU bistveno okrepila. Pomurski 

partnerji so se v programskem obdobju 2007-2013 

nadpovprečno uspešno vključevali v enajst programov 

ETS, kar je podkrepljeno s podatki MGRT, ki kažejo, da 

je Pomurje po številu pogodb v okviru ETS med vodilnimi 

slovenskimi regijami, po indeksu števila pogodb glede na 

število prebivalcev, pa celo na samem vrhu.  

 

Mednarodno povezovanje in sodelovanje bo tudi v 

novem programskem obdobju eden ključnih instrumentov 

za spodbujanje razvoja obmejnih območij. V 

programskem obdobju 2014-2020 bodo imeli pomurski 

partnerji priložnost sodelovati in se vključevati v 

čezmejne programe (Slovenija-Madžarska, Slovenija-

Hrvaška, Slovenija-Avstrija); transnacionalne programe 

(Območje Alp, Srednja Evropa, Mediteran, Podonavje in 

Jadransko-jonski program) in medregionalne programe 

(INTERREG EUROPE, INTERACT III, ESPON 2020 in 

URBACT III). 

 

 

Upoštevajoč dolžino zunanjih meja ter 

dejstva, da večina pomurskega 

prebivalstva živi v obmejnem območju, je 

teritorialno sodelovanje prepoznano kot 

eden ključnih instrumentov, ki lahko 

dodatno spodbudi razvoj Pomurja. 
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V okviru mednarodnega povezovanja in sodelovanja, 

bodo na nacionalni ravni podprte vsebine, ki so skupne 

vsem čezmejnim in transnacionalnim programom in so 

komplementarne z ukrepi Podonavske in Jadransko-

jonske makroregije: 

 podpiranje konkurenčnosti MSP (inovacije in 

prehod na nizkoogljično gospodarstvo); 

 razvijanje visokokakovostne ponudbe zelenega 

turizma, ki temelji na aktivnem ohranjanju narave in 

vključevanju naravnih in kulturnih potencialov; 

 priprava in izvedba načrtov upravljanja voda za 

čezmejna območja; 

 priprava in izvedba načrtov zmanjševanja poplavne 

ogroženosti za čezmejna porečja (Drava, Mura); 

 izboljšanje mobilnosti in multimodalnosti (cestne, 

železniške, rečne in zračne povezave); 

 zagotavljanje ugodnega stanja vrst in habitatnih 

tipov v okviru Nature 2000. 

 

 

 

Za Pomurje predstavlja pomembno priložnost tudi 

vključevanje partnerjev v transnacionalni program 

Podonavje (EUSDR), ki se kot specifično geografsko 

območje razprostira čez znaten del Evrope. Program bo 

naslavljal problematiko zmanjševanja poplavne 

ogroženosti, upravljanja z vodami, okoljskih tveganj in 

ohranitve biotske raznovrstnosti, varstva okolja in 

spodbujanja učinkovite rabe virov (zelena infrastruktura, 

protipoplavni ukrepi) in projekte izboljšanja mobilnosti in 

multimodalnosti (obnova plovnih poti, kolesarske poti, 

rečni turizem, odprava ozkih grl in manjkajočih odsekov v 

cestnem in železniškem prometu).  

 

Čezmejno sodelovanje je tako s strateškega vidika 

pomemben inštrument EU, ki ga bo Pomurje, z 

oblikovanjem skupnih razvojnih strategij, prenosom 

dobrih praks in ustvarjenjem pogojev za skupno in 

odgovorno upravljanje skupnih naravnih virov, izkoristilo 

za pospešitev gospodarskega razvoja obmejnega 

območja in vzpostavitev dolgoročne teritorialne kohezije. 
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6. PREDNOSTI IN OVIRE RAZVOJA POMURJA 
 

 

Prednosti so tista področja, ki izkazujejo primerjalne 

prednosti regije v širšem okolju in v katera je potrebno še 

naprej vlagati in jih razvijati. Na drugi strani se je svojih 

slabosti potrebno zavedati in si prizadevati ta področja 

izboljšati. Priložnosti in nevarnosti se nanašajo na 

zunanje dejavnike iz okolja, ki so izven območja vpliva in 

na njih regija ne more direktno vplivati, lahko pa jih 

izkoristi in se jim prilagodi.  

 

SWOT analiza je nastala na podlagi izmenjave mnenj in 

konsenza med udeleženci delovnih srečanj v okviru vseh 

petih odborov RSR. Rezultati analiz posameznih 

vsebinskih področij so združeni v skupno SWOT analizo 

Pomurske regije, ki predstavlja temeljno izhodišče za 

določitev njenih razvojnih potencialov, strateških 

razvojnih ciljev, razvojne vizije ter investicijskih 

programov in ukrepov, s katerimi naj bi jih uresničevali. 

 
SWOT analiza Pomurja 

PREDNOSTI SLABOSTI 

 dobra geostrateška pozicija  

 kakovostno življenjsko okolje 

 multikulturnost 

 prijaznost in gostoljubnost domačinov 

 akumulirano znanje v določenih industrijah 
(kovinskopredelovalna, elektro, živilsko-predelovalna in tekstilna  
industrija) 

 dobro razvit zdraviliški turizem 

 visoko usposobljena delovna sila 

 velik potencial v obnovljivih virih energije (geotermalna energija, 
voda, sonce, les) 

 neokrnjena narava in biotska raznovrstnost 

 tradicija kmetovanja 
 kakovost kulinarične ponudbe 
 pestrost kulturnega izročila in bogata kulturna krajina 
 

 velika stopnja brezposelnosti 

 nizka stopnja sodelovanja in povezovanja med različnimi 
sektorji 

 nizka stopnja inovacijske in podjetniške kulture 

 pomanjkanje vrhunskih menedžerskih znanj in izkušenj 

 razdrobljenost in nepovezanost turistične ponudbe in turističnih 
akterjev 

 neučinkovito prostorsko in prometno načrtovanje 

 premajhna energetska učinkovitost 
 zagotavljanje dostopa do javnih storitev 
 nizka konkurenčnost, produktivnost kmetijskega sektorja 
 premalo izkoriščeni potenciali na podeželju  
 

Zasledovanje zastavljenih ciljev nove 

razvojne strategije bo slonelo na 

osredotočenosti na notranjih virih 

(prednosti), ob hkratnem izkoriščanju 

priložnosti, ki se ponujajo v zunanjem 

okolju regije. 
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PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

 čezmejno in mednarodno sodelovanje in povezovanje 

 koncentracija na ključne projekte z največjimi razvojnimi učinki 

 učinkovitejše prostorsko in regionalno načrtovanje 
 spodbujanje tehnološkega razvoja in inovacij (tehnološke, ne-

tehnološke in družbene), podjetništva in kreativnosti 

 razvoj butične ponudbe in ponudbe za zdrav življenjski slog 

 razvoj turizma na podeželju (lokalno, eko, etno, kulturnega) in 
aktivnega turizma 

 vključevanje lokalno pridelane hrane v turistično ponudbo 

 razvoj in prilagajanje programov izobraževanja in 
usposabljanja za potrebe gospodarstva 

 potencial kulturne dediščine ter kreativnih in kulturnih industrij 
ter povezovanje s turizmom in podjetništvom 

 raba obnovljivih virov energije 

 vzpostavljanje kratkih verig z lokalno in ekološko pridelanimi 
živili 

 povečanje deleža lokalne (samo)oskrbe 

 spreminjanje demografske strukture prebivalstva 

 naraščanje brezposelnosti 

 počasnost uvajanja tehnoloških sprememb 

 močna konkurenca uveljavljenih (sosednjih) držav v turizmu 

 neustrezen prostorski razvoj 

 izguba in zaostajanje za trendi razvoja poklicev v kreativnih 
industrijah in drugih perspektivnih sektorjih 

 zmanjševanje dostopnosti do izobraževalnih in zdravstvenih 
storitev 

 slabšanje zdravja prebivalcev 

 onesnaževanje okolja in podnebne spremembe  

 ogroženost kmetijske pridelave 
 

 

 

 

V širšem mednarodnem merilu predstavljajo prednosti 

Pomurja naslednji dejavniki: 

 ugoden geostrateški položaj, ki pomeni dobro 

odskočno desko za širjenje pomurskega 

gospodarstva na tuje trge, hkrati pa predstavlja 

priložnost za privabljanje neposrednih tujih in 

domačih investicij z visoko dodano vrednostjo; 

 visoko usposobljena delovna sila z akumuliranim 

znanjem v živilsko-predelovalni, tekstilni, elektro in 

gradbeni industriji; 

 izraba obnovljivih virov energije (geotermalna in 

hidro energija, biomasa), ki poleg zagotavljanja 

energetske samozadostnosti, daje Pomurju 

možnosti proizvodnje visoko kakovostnih produktov 

in storitev, ki lahko globalno dosegajo visoke 

dodane vrednosti; 

 povezovanje znotraj kmetijstva in agroživilske 

industrije, v navezavi z ekološkim kmetijstvom, 

trajnostnim turizmom in razvojem podjetništva, 

omogoča višjo lokalno (samo)oskrbo regije in 

razvoj novih, inovativnih in nišnih lokalnih 

prehranskih in turističnih produktov in storitev; 

 odlična ohranjenost naravnih in kulturnih virov 

regije ustvarja pogoje za odlično kakovost življenja 

prebivalcev in obiskovalcev regije. 

 

 

 

 

 

 

 

Pomurje so sooča z naslednjimi ključnimi ovirami: 

 slabšanje demografskih razmer v regiji, ki se 

odražajo v zmanjševanju števila prebivalstva, nižji 

rodnosti, zmanjševanju delovno aktivnih oseb, 

dnevnim migracijam in povečevanju števila 

ostarelih oseb; 

 propad nekaterih velikih pomurskih podjetij, 

skupaj z neravnovesjem na trgu dela in 

neprilagojenimi izobraževalnimi programi, vpliva na 

visoko stopnjo brezposelnosti v regiji in posledično 

večji revščini ter okrepljenem »begu možganov«; 

 nižja stopnja inovacijske in podjetniške kulture, 

ki se odraža v nizki tehnološki naravnanosti, manjši 

izvozni usmerjenosti pomurskega gospodarstva in 

počasnem (pre)oblikovanju tradicionalnih panog v 

panoge, kjer se uporabljajo najsodobnejše in 

napredne tehnologije, kar omejuje razvoj novih 

delovnih mest; 

 aktivnosti in delovanje ključnih razvojnih 

institucij v regiji (še) ni zadostno usklajeno in 

povezano, kar otežuje zasledovanje zastavljenih 

strateških ciljev razvoja regije. 

 

 

Trajnostno primerjalno prednost pred drugimi regijami bo 

Pomurje pridobilo z implementacijo razvojne strategije, ki 

bo slonela na osredotočenosti na notranjih virih 

(prednosti), hkrati pa izkoriščala priložnosti, ki se 

ponujajo v zunanjem okolju regije. Obenem bo 

nevtralizirala zunanje nevarnosti in se izogibala notranjim 

slabostim. 
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7. POTENCIALI RAZVOJA POMURJA  
 
 

Razvojni potenciali vključujejo finančni in fizični kapital v gospodarskem smislu ter okoljski in družbeni kapital. Pomurje 

izkazuje naslednje razvojne potenciale, ki jih bo za dosego strateških ciljev, ob okrepljenem horizontalnem in vertikalnem 

povezovanju in sodelovanju, potrebno izkoriščati na skladen in trajnosten način. 
 

 
 

GEOSTRATEŠKA LEGA 

Pomurje ima izredno ugodno geografsko lego, saj v radiju 300 km dosega približno 12 milijonski trg. 

Obmejni prostor z oddaljenostjo približno 200 km do štirih prestolnic (Dunaj, Budimpešta, Bratislava 

in Zagreb) in neposredna bližina mednarodnih letališč, omogočata priložnosti za okrepljeno 

čezmejno povezovanje in sodelovanje na gospodarskem, kulturnem, političnem in športnem 

področju. 
 

 

 

LJUDJE 

Naravna krajina, zgodovinski prepih, križišče različnih verstev in etničnih skupin ter obmejni prostor 

so oblikovali prepoznavni značaj človeka, ki živi v tem prostoru. Širina prostora in mešanje različnih 

nacionalnih značilnosti se odslikavajo v značaju človeka, ki zna sprejemati in sobivati z 

drugačnostjo, govoriti v značilnem narečju in je v svojo lestvico vrednot prevzel veliko vplivov drugih 

etničnih skupin. Pomurski človek ima tako specifični značaj (pristnost, gostoljubnost, sproščenost, 

ljubezen do sonaravnega življenja), jezik, tradicijo, bogato versko dediščino, pestro narodnostno 

strukturo, strpnost in sposobnost sobivanja. Iz tega izhajajo tudi specifična kulinarika, dediščina 

(tradicionalne obrti), kultura (arhitektura, jezik, prireditve), zgodbe (legende ...). 
 

 

Ugodna geografska lega, ljudje, bogata 

naravna in kulturna dediščina in 

specifična kulinarika so potenciali, ki jih 

bo regija, ob zasledovanju strateških 

ciljev, z okrepljenim povezovanjem in 

sodelovanjem, izkoriščala na trajnosten, 

skladen in družbeno odgovoren način.  
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TERMALNE IN MINERALNE VODE 

Ključna prednost Pomurja so termalne in mineralne vode, na osnovi katerih so se razvile zdraviliška 

in wellness ponudba ter ponudba vodnih parkov. V Pomurju imamo šest termalnih kopališč, tri 

naravna zdravilišča, črno mineralno vodo v Moravskih Toplicah in parafinsko vodo v Termah 

Lendava ter eno najbolj prepoznavnih mineralnih vod, Radensko. Terme v Pomurju, ki ponujajo 

kakovostne in prepoznavne produkte zdravja in dobrega počutja (terme, welness, spa; zdravstveni 

turizem; selfness; duhovni turizem), si bomo prizadevali nadgradili s tematskimi področji, ki bodo 

prinašala še druge vidike zdravja in dobrega počutja (doživljanje narave, vključevanje kulturne 

dediščine, zdravje in smisel življenja). 
 

 

 

OHRANJENA NARAVA IN BOGATA KULTURNA DEDIŠČINA 

Pomurje se ponaša z ohranjeno naravo (47 % ozemlja sodi pod okrilje Nature 2000), naravnimi 

vrednotami in biotsko raznovrstnostjo. Med ključne naravne vrednote s turističnim potencialom lahko 

štejemo reko Muro, gozdove, mokrotne travnike in loge ter Ledavsko jezero. Tudi obsežna varovana 

območja (Natura 2000) ter podpovprečna poselitev so ključni pogoji za občutek miru in 

odmaknjenosti, vračanje k naravi, uživanje narave. Obširen ravninski svet z gričevnatimi vzpetinami 

je tudi priložnost za nezahtevne aktivnosti, kot so kolesarjenje, nordijska hoja in pohodništvo. 

Naravne danosti so priložnost za razvoj ustreznih programov in produktov, s katerimi bi naravno 

dediščino »prodajali« kot npr. doživetje v naravi (opazovanje ptic, zvezd, metuljev, rastlin in dreves; 

doživetja in delavnice na kmetijah – kmečka opravila; strokovni programi v naravi; 

camping&caravaning, ipd.) in razvoj ponudbe za aktivni oddih (npr. kolesarski turizem; pohodništvo 

in nordijska hoja; vodni športi; avanture v naravi; golf; lov in ribolov; priprave športnikov in klubov; 

ipd.).  
 

Pomurje je tudi stičišče različnih kultur, verstev in etničnih skupin. To mu daje specifični kulturni 

značaj in enkratno kulturno dediščino. Za turizem zanimiva kulturna dediščina so tudi: specifična 

arhitektura, izbrani kulturni spomeniki in predstavitve tradicionalnih obrti ter običaji. Razvoj 

kulturnega turizma (čezmejna kulturna povezovanja; festivali, dogodki; kreativno in umetniško 

ustvarjanje – rokodelstvo, literarno ustvarjanje, fotografiranje, slikanje, kiparjenje, …) je tudi 

potencial, ki omogoča doživetje preteklih časov ter kulture preteklega in sedanjega časa (npr. 

izobraževanja in interpretacije pomena objektov kulturne dediščine). 
 

 

 

 

 

 

KULINARIKA 

Ugodno celinsko podnebje, ravninski svet in rodovitna prst so ustvarili pogoje za lokalno pridelavo 

hrane. Gričevnat svet Ljutomersko-Ormoških, Lendavskih in Radgonskih goric pa ustvarja pogoje za 

uspešno vinogradništvo. Preplet različnih kultur in tradicij je oblikoval specifično gastronomsko 

podobo s ponudbo jedi, ki jih ni drugje v Sloveniji (gibanica, bograč, dödöli, retaši, zlevanka in 

pogače, posebne vrste vina, žganja, sokov, marmelad, likerjev ...) in predstavlja enega izmed 

najpomembnejših razlogov za obisk. Glavni izzivi na tem področju so krepitev obstoječih kulinaričnih 

tržnih znamk, intenzivnejša promocija preostalih pomurskih tradicionalnih jedi in dvig kakovosti 

kulinaričnih storitev. V ta namen bomo podpirali kulinarične dogodke z okušanjem lokalne hrane in 

pijače, kulinarične delavnice, razvoj vinskega turizma z okušanjem in prodajo vin, prav tako pa bodo 

podprte degustacije in nakupovanje lokalnih produktov podeželja in čezmejne eno-gastronomske 

zgodbe.  
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8. VIZIJA RAZVOJA POMURJA 

 
 
Globina krize, spremenjene mednarodne razmere in 

izkazane potrebe po reorganizaciji in sistemski 

nadgradnji regionalne politike, kličejo po oblikovanju 

nove razvojne strategije regije, ki bo s širokim 

družbenim konsenzom, ob upoštevanju prihodnjih izzivov 

in osredotočenosti na obstoječe naravne potenciale, 

temeljila na okrepljenem horizontalnem in vertikalnem 

sodelovanju in povezovanju ključnih regijskih 

deležnikov, s ciljem doseganja zastavljenih skupnih 

strateških ciljev in vizije regije. 

 

V luči zmanjšanja razvojnih razlik je bistveno pravilno 

naslavljanje in soočanje s specifičnimi razvojnimi 

potenciali in ključnimi izzivi, ki so v navezavi z 

nacionalnimi strateškimi cilji, opredeljeni v strateških 

dokumentih. Iz analize stanja izhaja, da je primerjalna 

prednost Pomurja, v primerjavi z ostalimi regijami v 

Sloveniji in širši okolici, v njenih ugodnih razmerah za 

razvoj kmetijstva, živilsko-predelovalne industrije in s 

tem povezanimi možnostmi za lokalno pridelano hrano, 

v navezavi s trajnostnim turizmom, podjetništvom in 

izkoriščanjem obnovljivih virov energije. 

 

Za izkoriščanje razvojnega potenciala Pomurja, bo v 

novem programskem obdobju večji poudarek na 

usklajenem delovanju med nacionalno, regionalno in 

lokalno ravnijo, za kar bo zadolžena aktivna vloga 

regijske razvojne mreže (RRM). Razvoj regije bo temeljil 

na izboljšanju učinkovitosti rabe vseh virov, tako 

človeških, finančnih kot naravnih. Pri tem bo ključno, da 

se vsi deležniki zavedajo svoje vloge in s sinergijskimi 

ukrepi prispevajo k uresničevanju skupnih ciljev. 

 

RSR, ki ga, poleg županov, sestavljajo predstavniki 

gospodarstva in drugih interesnih skupin, je sprejel 

Regionalni razvojni program Pomurje 2014 – 2020, ter 

vizijo skupnega razvoja: 

 

"Pomurje bo re(j)dno dobra slovenska 

pokrajina". 

 

Skladno z zastavljeno vizijo bo v letu 2020 Pomurje 

pokrajina, ki svojim prebivalcem in obiskovalcem s 

trajnostnim razvojem zagotavlja sonaravno bivanje z 

okoljem, visoko kakovost življenja in celosten razvoj 

lastnih potencialov. 

 

Z oblikovanjem vizije je definiran razvoj, ki ga bo regija 

spodbujala in način, da se bodo dosegle boljše razmere 

za prebivalce in obiskovalce regije. Osredotočenost na 

izkoriščanje primerjalnih prednosti regije, pa bo 

Skladno z zastavljeno vizijo bo v letu 2020 

Pomurje re(j)dno dobra pokrajina, ki svojim 

prebivalcem in obiskovalcem s trajnostnim 

razvojem zagotavlja sonaravno bivanje z 

okoljem, visoko kakovost življenja in 

celosten razvoj lastnih potencialov. 
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pripomogla k konkurenčnejšemu in bolj trajnostno 

usmerjenem Pomurju.  

 

Regija bo razvojno vizijo uresničevala: 

 s podporo tehnološkemu razvoju, inovacijam, 

pospešenem prestrukturiranju gospodarstva in 

krepitvijo podjetništva; 

 s spodbujanem vertikalnega in horizontalnega 

povezovanja in sodelovanja ter krepitvijo 

soodgovornosti za razvoj; 

 z dvigom kakovosti turistične ponudbe, 

povečanjem njene prepoznavnosti in skupno 

promocijo turistične ponudbe; 

 s spodbujanjem ustvarjalnosti in inovativnosti 

posameznikov; 

 z zagotavljanjem zdravega življenjskega okolja 

in življenjskega sloga; 

 z razvojem vrednot, identitete in kulturnih 

potencialov regije; 

 z zagotovitvijo energetske samozadostnosti 

regije ter izboljšanjem stanja njene infrastrukturne 

opremljenosti; 

 z zagotavljanjem lokalne (samo)oskrbe in 

dvigom ugleda kmetijstva. 

 

Pot, ki smo si jo zastavili, je ambiciozna, a vendarle 

uresničljiva in izvedljiva. Za uspešno izvedbo zastavljene 

vizije Pomurja bo ključna osredotočenost na izvajanje 

projektov, ki bodo podpirali konkurenčnost gospodarstva, 

razvoj kakovostnih turističnih produktov, zdravo naravno 

in družbeno okolje, energetsko samozadostnost in 

povečano preskrbo Pomurja z zdravo, ekološko pridelano 

lokalno hrano. 
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9. RAZVOJNA SPECIALIZACIJA POMURJA 
 

 

Zaostrene globalne razmere in nespodbudne napovedi 

prihodnje gospodarske rasti, zahtevajo razvojni preboj 

Pomurja, ki ga želimo doseči na obstoječi tradiciji, znanju 

in primerjalnih prednostih regije. Naravne danosti in 

ugodne razmere ponujajo priložnost za dvig 

konkurenčnosti kmetijstva in turizma ter posledično 

razvoja podeželja. Prehrana predstavlja osnovo dobrega 

zdravja in kakovostnega življenja. Kot osnova za 

preživetje in dejavnik spodbujanja gospodarske rasti, ima 

prehrana za državo in regijo velik strateški pomen, 

področje razvoja funkcionalnih živil pa odpira neslutene 

možnosti v živilski industriji. 

 

Razvojna specializacija predstavlja način osredotočanja 

in aktiviranja regijskega potenciala, ki omogoča razvojno 

prestrukturiranje regije v smeri njenih dolgoročnih 

primerjalnih prednosti. Pomurje vidi razvojno 

specializacijo v trajnostnih, integriranih in inovativnih 

rešitvah na področju prehrane in turizma. To sta področji, 

ki predstavljata primerjalno prednost Pomurja v primerjavi 

z ostalimi regijami v Sloveniji in njeni širši okolici.  

 

Identificirani razvojni programi in ukrepi bodo usmerjeni v 

podporo razvoju produktov in storitev, vezanih na 

proizvodnjo, predelavo in uporabo hrane ter na razvoj 

trajnostnih turističnih produktov in storitev. V okviru teh 

dveh močno integrativnih področij, se bo spodbujal tudi 

razvoj tehnoloških in netehnoloških inovacij, ki bodo 

osnovane na edinstvenih razlikovalnih prednostih in 

trajnostnem pozicioniranju regije.  

 

Medsektorsko povezovanje in sodelovanje, okrepljeno s 

podpornim okoljem, razvoj novih agroživilskih izdelkov 

visoke kakovosti, inovativne rešitve za razvoj turizma na 

kmetijah in druge oblike podeželskega turizma so ukrepi 

za povečanje konkurenčnosti kmetijske pridelave in 

predelave hrane, ki se lahko na trgu najuspešneje 

uveljavijo preko skupne kulinarično-turistične ponudbe 

regije. Pridelava in predelava zdrave, lokalno pridelane 

hrane, ciljno usmerjena in organizirana ekološka 

pridelava in predelava vrtnin, pridelava in predelava 

zelišč, povezovanje sadjarjev in njihov skupen nastop na 

trgu, razvoj pridelave in predelave visokokakovostnih 

izdelkov iz predivnic, predstavljajo veliko razvojno 

priložnost za Pomurje. Zaradi geotermalnih virov ima 

Pomurska regija velike možnosti za pridelavo in 

predelavo tako imenovane »funkcionalne hrane«, 

razpoložljivost termalno-zdravilne vode in turistične 

infrastrukture pa omogoča nadgradnjo oziroma razvoj 

zdravstvenega turizma. 

Pomurje vidi razvojno specializacijo v 

trajnostnih, integriranih in inovativnih rešitvah 

na področju prehrane in turizma. Programi, ukrepi 

in projekti bodo, zato usmerjeni v podporo razvoju 

produktov in storitev, vezanih na proizvodnjo, 

predelavo in uporabo hrane, trajnostnih turističnih 

produktov in storitev ter izkoriščanju obnovljivih 

virov energije. 
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Slika: Razvojna specializacija Pomurja 

 

 

Pomurje, kot obmejna regija, ima precejšnje možnosti za 

razvoj skupnih čezmejnih proizvodov in storitev na 

področjih turizma in rekreacije, narave, izobraževanja, 

ustvarjalnosti ter raziskovanja. Predvsem etnološko 

zgodovinski potencial pa predstavlja podlago za razvoj 

najrazličnejših zvrsti kulturnega turizma. Značilnosti 

kulture bivanja in življenja v tem okolju, povezane s 

tradicionalnim obrtniškim znanjem in znanjem 

umetnostne obrti, so dodatna priložnost za razvoj in 

ohranitev podjetniških in obrtniških dejavnosti 

(lončarstvo, izdelava tekstilnih izdelkov, izdelkov iz lesa, 

kamna in drugih naravnih materialov). 

 

Razvoj osrednjih področij, prehrane in turizma, se mora 

izkoriščati skupaj s povezanimi področji oz. potenciali, ki 

se kažejo v obnovljivih virih energije (geotermija, voda, 

les, sonce), s spodbujanjem inovativnosti, podjetnosti in 

ustvarjalnosti. S podporo kulturi,umetnosti, kreativnim 

industrijam in industrijskemu oblikovanju bodo nastajali 

novi inovativni produkti in storitve, ki bodo sloneli na 

kombinaciji tradicionalnih znanj, veščin in tehnik, ob 

upoštevanju sodobnih oblikovalskih in tržnih pristopov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ključno vlogo pri podpori razvojne specializacije Pomurja 

bo imela, poleg regijske razvojne mreže (RRM), MO 

Murska Sobota, kot generator razvoja celotne regije, ki 

ob povezavi s podeželjem, nudi podlago za trajnostni 

razvoj. Tu je tudi skoncentrirana večina živalsko-

predelovalnih podjetij. Spodbujanje lokalne pridelave 

hrane (razvoj samooskrbe z lokalno hrano; kratke 

transportne poti; razvoj lokalne ekonomije in ponudba 

lokalne hrane v javnih zavodih in lokalni gostinski 

ponudbi; integrirana in ekološka pridelava hrane) pa je 

tudi eden izmed desetih ciljev, ki jih je MO Murska 

Sobota identificirala v okviru priprave trajnostne urbane 

strategije mesta. Zadane cilje glede razvojne 

specializacije mesto lahko uresniči samo v dialogu z 

regijo in njenimi deležniki. Za to je potreben trajen dialog 

z vsemi deležniki v mestu in regiji ter zavedanje lastnih 

prednosti in slabosti svojega poslovnega okolja. 
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10. STRATEŠKI CILJI 
 

 

V programskem obdobju 2014-2020 bo Pomurje zasledovalo naslednje strateške cilje: 

 
 

STRATEŠKI CILJI 1: razvoj konkurenčnega in zelenega gospodarstva, temelječega na 

znanju, inovativnosti, podjetnosti, povezovanju in družbeni odgovornosti 
Za izboljšanje konkurenčnosti gospodarstva in posledično razvoj novih delovnih mest, si bomo prizadevali 

doseči gospodarsko prestrukturiranje regije, ki bo ob podpori znanja, s snovno in energetsko učinkovitostjo in 

manjšo obremenitvijo okolja, ob okrepljenem vertikalnem in horizontalnem povezovanju in sodelovanju (vloga 

RRM), spodbudilo nastanek novih, nišnih inovativnih produktov in storitev na tistih področjih, kjer imamo 

akumulirano znanje in vire (razvojna specializacija). S krepitvijo vloge Murske Sobote, kot središčem 

nacionalnega pomena in regionalnim vozliščem, razvojem podjetništva, spodbujanjem inovacij in kreativnosti, 

krepitvijo internacionalizacije, privabljanjem TNI in uveljavljanjem načel družbene odgovornosti podjetij, se bo 

izboljšala produktivnost, konkurenčnost ter posledično spodbudila rast gospodarstva, predvsem v smislu 

osredotočanja in aktiviranja regijskega potenciala v smeri trajnostnih, integriranih in inovativnih rešitev in 

produktov na področju prehrane, turizma in obnovljivih virov energije. 

 

 

STRATEŠKI CILJI 2: povečanje preskrbe z zdravo, ekološko pridelano hrano iz lastnih 

virov 
Ugodno celinsko podnebje, ravninski svet in rodovitna prst so ustvarili pogoje za lokalno pridelavo hrane. 

Gričevnat svet Ljutomersko-Ormoških, Lendavskih in Radgonskih goric pa ustvarja pogoje za uspešno 

vinogradništvo. Preplet različnih kultur in tradicij je oblikoval specifično gastronomsko podobo s ponudbo jedi, ki 

jih ni drugje v Sloveniji (gibanica, bograč, dödöli, retaši, zlevanka in pogače, posebne vrste vina, žganja, sokov, 

marmelad, likerjev ...) in predstavlja enega izmed najpomembnejših razlogov za obisk. Glavni izzivi na tem 

področju so: krepitev obstoječih kulinaričnih tržnih znamk, intenzivnejša promocija preostalih pomurskih 

tradicionalnih jedi in dvig kakovosti kulinaričnih storitev. V ta namen bomo podpirali kulinarične dogodke z 

okušanjem lokalne hrane in pijače, kulinarične delavnice, razvoj vinskega turizma z okušanjem in prodajo vin, 

prav tako pa bodo podprte degustacije in nakupovanje lokalnih produktov podeželja in čezmejne eno-

gastronomske zgodbe. 
 

 

Razvojna vizija bo podprta s štirimi 

strateškimi cilji, ki vključujejo razvoj 

konkurenčnega gospodarstva in dviga 

kakovosti turistične ponudbe, zagotovitev 

zdravega naravnega in družbenega okolja in 

energetske samozadostnosti ter povečanje 

preskrbe z lokalno, ekološko pridelano hrano. 
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STRATEŠKI CILJI 3:zagotovitev spodbudnega družbenega okolja, kjer vsi posamezniki 

stremijo k zdravju in v celoti razvijajo svoje potenciale 
V sodobni družbi predstavlja znanje enega izmed najbolj ključnih dejavnikov osebnega in družbenega razvoja. 

Posamezniki, opremljeni z ustreznim novim znanjem in kompetencami, lahko pripomorejo k rasti zaposlenosti in 

produktivnosti družbe, zato si bomo v Pomurju prizadevali podpreti aktivnosti za bolj učinkovito in  prilagojeno 

vključevanje ranljivih skupin (predvsem mladih, starejših, manj usposobljenih in dolgotrajno brezposelnih) v 

nacionalne ukrepe na trgu dela. Z zagotavljanjem kakovostnih socialnih in zdravstvenih storitev, nadgradnjo 

obstoječih in vzpostavitvijo novih izobraževalnih programov, z uskladitvijo ponudbe in povpraševanja na trgu 

dela, s krepitvijo promocije vseživljenjskega učenja, s spodbujanjem kreativnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti, s 

podporo prehodu raziskovalcev v gospodarstvo in vključevanju študentov v gospodarske projekte, s podporo 

ozaveščanju prebivalstva o pomembnosti zdravega življenjskega sloga in ohranjanja okolja, z razvojem kulturnih 

potencialov regije, se bo zmanjšal beg mladih iz regije, povečala se bo stopnja zaposljivosti prebivalstva in 

zagotovilo se bo okolje, ki bo posamezniku omogočalo celosten razvoj lastnih potencialov. 

 

 

STRATEŠKI CILJI 4: zagotovitev energetske samozadostnosti regije, izboljšanje stanja 

njene infrastrukturne opremljenosti ob varovanju njenih naravnih virov 
S podporo ukrepom za učinkovito rabo energije (energetska sanacija stavb), z investicijami v izgradnjo objektov 

za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov energije, z razvojem aktivnih omrežij za distribucijo električne 

energije in spodbujanjem trajnostne mobilnosti, bomo povečali letno količino pridobljene energije iz OVE in  

podprli prehod v nizkoogljično družbo. Poleg odgovorne in trajnostne rabe virov ter ohranjanja biotske 

raznovrstnosti, bomo v Pomurju podpirali tudi vlaganja v ukrepe za prilagajanje na podnebne spremembe ter 

ukrepe za ohranjanje vitalnosti naravnih ekosistemov. Podpora trajnostni mobilnosti bo prispevala k izboljšanju 

kakovosti zraka, predvsem v mestih, priprava skupnih medobčinskih prostorskih aktov pa k racionalnejšemu 

izkoriščanju prostorskega potenciala regije. 
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11. HORIZONTALNI CILJI REGIONALNEGA RAZVOJA 
 

 

S ciljem zasledovanja uravnoteženega regionalnega 

razvoja bodo horizontalno, v vseh razvojnih prioritetah in 

vertikalno, skozi določena investicijska področja, podprti 

naslednji horizontalni cilji in načela: 

 

 
 

Trajnostni razvoj predstavlja 

osnovno vodilo za pripravo 

programov in projektov, ki se bodo 

izvajali  v novem programskem 

obdobju. V okviru tega bodo 

podprti ukrepi za lažji prehod v 

nizkoogljično družbo, gospodarno 

ravnanje z viri, izboljšanje 

kohezivnosti družbe, zmanjšanje 

tveganja revščine in povečanja 

stopnje enakosti v družbi ter 

ukrepi za iskanje rešitev 

demografskih izzivov. Z vlaganji v 

ukrepe za dvig snovne in 

energetske učinkovitosti, blaženje 

podnebnih sprememb in 

prilagajanje nanje ter 

preprečevanje onesnaževanja, se 

bo zagotovilo dolgoročno okoljsko 

vzdržno družbo. Na področju RRI 

in podjetništva se bo podpiralo eko 

inovacije, okoljsko manj 

obremenjujoče tehnologije, 

izdelke, procese, storitve in nove 

poslovne modele za razvoj zelenih 

delovnih mest. 
 

 

Učinkovito izvajanje in doseganje 

zastavljenih usmeritev in ciljev 

razvojnega programa zahteva 

sodelovanje in mobilizacijo 

ključnih deležnikov v regiji. Vsi 

ključni deležniki iz regije so bili 

aktivno vključeni v pripravo 

programa, ki ob usklajenosti z 

nacionalnimi in evropskimi 

dokumenti, predstavlja kompromis 

interesov vseh akterjev v regiji. 

Sodelovanje in povezovanje krepi 

uravnoteženost razvojnih 

usmeritev (zadovoljitev interesov 

skupnosti) in relevantnost 

identificiranih razvojnih ciljev, 

ukrepov in ključnih projektov, s 

tem pa tudi povečuje 

soodgovornost za njihovo 

izvajanje, prav tako pa izboljšuje 

sposobnost regije za pripravo 

kvalitetnih integriranih projektov, 

njihovo uspešno prijavo na 

razpise, izvajanje in spremljanje. 

 

V procesu priprave in izvajanja 

razvojnega programa so 

upoštevana načela enakosti 

spolov, preprečevanja vsakršne 

oblike diskriminacije in 

spoštovanja enakih možnosti ter 

dostopnosti. Posebna pozornost 

pri implementaciji programa bo 

namenjena večji vključenosti 

prikrajšanih skupin, kakor tudi 

izenačevanju položaja moških in 

žensk ter enakih možnosti, tako na 

trgu dela, kot v družbenem 

življenju. 

 

Pomurje, kot obmejna regija, ima 

veliko razvojno priložnost v 

povezovanju s partnerji iz 

sosednjih obmejnih regij in drugimi 

regijami v širšem evropskem 

prostoru. S spodbujanjem 

čezmejnega in mednarodnega 

(predvsem gospodarskega in 

kulturnega) povezovanja in 

vključevanja na vseh področjih 

družbenega delovanja, bo 

Pomurje ohranjalo stik z drugimi 

regijami v Evropi, omogočen mu 

bo prenos znanja, kapitala in 

dobrih praks iz drugih okolij v 

regijo. Vpetost v mednarodne 

tokove pa predstavlja enega 

izmed najpomembnejših virov za 

financiranje razvojnih politik in 

ključnih strateških projektov v 

regiji. 
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12. PRIORITETE Z INVESTICIJSKIMI PODROČJI IN UKREPI 
 

 

Pomurje bo svojo razvojno vizijo in zastavljene strateške 

cilje uresničevalo v okviru štirih razvojnih prioritet, 

devetih investicijskih področij in triindvajsetih 

ukrepov. V okviru opredeljenih razvojnih potencialov so 

bila identificirana razvojna področja oz. prioritete regije, 

kot sledi iz spodnje slike.  

 

Slika: Razvojne prioritete, investicijska področja in ukrepi RRP 2014-2020 

 

V okviru vsake razvojne prioritete bodo podprti ukrepi in 

projekti, ki bodo skladni s horizontalnimi cilji in hkrati 

prispevali k pričakovanim strateškim ciljem posamezne 

razvojne prioritete. 

 

Pomurje bo svojo razvojno vizijo in zastavljene 

strateške cilje uresničevalo v okviru štirih 

razvojnih prioritet, devetih investicijskih 

področij in triindvajsetih ukrepov. 
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12.1. Razvojna prioriteta 1: Konkurenčno in zeleno gospodarstvo 

 

 

Izboljšano konkurenčnost pomurskega gospodarstva, temelječega na znanju, inovativnosti, podjetnosti, ustvarjalnosti, povezovanju in 

družbeni odgovornosti, bo Pomurje v novem programskem obdobju zasledovalo s šestimi ukrepi v okviru dveh investicijskih področij, 

in sicer: s spodbujanjem inovativnosti, podjetnosti in znanja v podjetjih ter s spodbujanjem zelenega gospodarstva oz. področij razvojne 

specializacije regije. 

 
 

Investicijsko področje 1.1 

INOVATIVNOST, USTVARJALNOST, 
PODJETNOST IN ZNANJE 

 

 

Cilj: z upoštevanjem načel trajnosti in skladnosti, zagotoviti trajnostni urbani razvoj in razviti 

konkurenčno gospodarstvo, temelječe na znanju, inovativnosti, podjetnosti, kreativnosti in 

družbeno odgovorni ekonomiji. 
 

ukrepi:   Ukrep 1: Povečanje inovacijske sposobnosti podjetij in spodbujanje povezovanja; 

 Ukrep 2: Podpora nastajanju in rasti ter internacionalizacija podjetij; 

 Ukrep 3: Razvoj kreativnih industrij; 

 Ukrep 4: Trajnostni razvoj urbanih območij. 
 

kazalniki:  delež bruto domačih izdatkov za raziskovalno in razvojno dejavnost v bruto domačem 

proizvodu; 

 delež inovacijsko aktivnih podjetij; 

 dodana vrednost na zaposlenega v gospodarskih družbah; 

 število zaposlenih v sektorju kreativnih industrij; 

 trajnostna urbana strategija v izvajanju; 
 

primeri reg. projektov: #1: Krepitev raziskav in razvoja in spodbujanje razvojnih projektov v Pomurju; #2: Razvoj nove 

generacije podjetnikov v Pomurju; #3: Ureditev degradiranega območja »Soboško jezero«. 
 

 

Investicijsko področje 1.2 

ZELENO GOSPODARSTVO 
 

 

Cilj: podpora področjem razvojne specializacije regije v smislu osredotočanja in aktiviranja 

regijskega potenciala v smeri trajnostnih, integriranih in inovativnih rešitev in produktov na področju 

prehrane, turizma in obnovljivih virov energije. 
 

ukrepi:   Ukrep 5: Sonaravno kmetijstvo in gozdarstvo; 

 Ukrep 6: Razvoj turistične destinacije in inovativnih turističnih produktov; 
 

Konkurenčno in zeleno pomursko 

gospodarstvo bomo v novem programskem 

obdobju spodbujali s podporo inovativnosti, 

ustvarjalnosti, podjetnosti in znanja v podjetjih 

ter krepitvijo področij razvojne specializacije 

regije. 
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kazalniki:  kmetijska zemljišča v uporabi z ekološko pridelavo; 

 povprečna letna rast števila nočitev. 
 

primeri reg. projektov: #4: Lokalna trajnostna oskrba v Pomurju; #5: Dvig dodane vrednosti in kakovosti v pridelavi in 

predelavi hrane; #6: Regionalni destinacijski management; #7: Izgradnja pomurske kolesarske poti. 
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12.2. Razvojna prioriteta 2: Znanje, tolerantnost in zdravje 
 
 

Spodbudno družbeno okolje, v katerem vsi posamezniki v celoti razvijajo svoje potenciale in stremijo k zdravju, bo v Pomurju podprto s 

sedmimi ukrepi v okviru treh investicijskih področij, in sicer: z razvojem talentov ter krepitvijo zdravega in aktivnega življenjskega 

sloga; s krepitvijo socialne vključenosti, zmanjševanjem stopnje tveganja revščine in razvojem manjšin in s podporo razvoju kulture in 

umetniškega ustvarjanja. 

 
 

Investicijsko področje 2.1 

RAZVOJ TALENTOV, 
USTVARJALNOSTI TER KREPITEV 

ZDRAVEGA IN AKTIVNEGA 

ŽIVLJENJSKEGA SLOGA 
 

 

Cilj: zagotoviti dostopno in kakovostno vzgojo in izobraževanje za vse, usposobiti ranljive skupine 

prebivalstva za njihovo lažjo zaposljivost, uskladiti ponudbo in povpraševanje na trgu dela in 

okrepiti zdrav in aktivni življenjski slog prebivalcev. 
 

ukrepi:   Ukrep 7: Vlaganje v znanje za boljšo zaposljivost; 

 Ukrep 8: Krepitev zdravja in spodbujanje aktivnega življenjskega sloga. 
 

kazalniki:  število udeležencev, vključenih v program spodbude za zaposlitev; 

 število udeležencev, vključenih v programe izobraževanj in usposabljanj; 

 število mladih, vključenih v Pobudo za zaposlovanje mladih; 

 število mladih, vključenih v štipendijske sheme; 

 število medsektorskih razvojnih projektov s pozitivnim vplivom na zdravje. 
 

primeri reg. projektov: 
 

#8: Projekt »PRAVI POKLIC«; #9: Lokalni centri vseživljenjskega učenja; #10: Razvoj visokega 

šolstva v Pomurju; #11: Pomurje – zdrava in aktivna regija. 
 

 

Investicijsko področje 2.2 

SOCIALNA VKLJUČENOST, 
ZMANJŠEVANJE TVEGANJA IN 

RAZVOJ MANJŠIN 
 

 

Cilj: vzpostaviti spodbudno okolje za razvoj socialnega podjetništva, povečati dostopnost in 

kakovost storitev na področju socialnega in zdravstvenega varstva, okrepiti razvoj nevladnih 

organizacij in prostovoljstva ter narodnih manjšin. 
 

ukrepi:   Ukrep 9: Spodbujanje socialnega podjetništva; 

 Ukrep 10: Dostopnost do integriranih socialnih in zdravstvenih storitev in infrastrukture ter 

spodbujanje medgeneracijskega povezovanja; 

Razvoj spodbudnega družbenega okolja, kjer vsi 

posamezniki stremijo k zdravju in v celoti 

razvijajo svoje potenciale, bomo podpirali z 

razvojem talentov, ustvarjalnosti ter krepitvijo 

zdravega in aktivnega življenjskega sloga; 

krepitvijo socialne vključenosti, zmanjševanjem 

stopnje tveganja revščine in razvojem manjšin ter 

s podporo razvoju kulture in umetniškega 

ustvarjanja. 
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 Ukrep 11: Podpora razvoju nevladnih organizacij; 

 Ukrep 12: Razvoj narodnih manjšin. 
 

kazalniki:  število podprtih socialnih podjetij; 

 število oseb iz ranljivih ciljnih skupin, vključenih v programe socialnega in zdravstvenega 

varstva; 

 število vzpostavljenih modelov in mrež za paliativno oskrbo; 

 število projektov podprtih struktur namenjenih krepitvi zmogljivosti NVO; 

 število projektov na področju razvoja narodnih manjšin. 
 

primeri reg. projektov: #12: Inkubator za spodbujanje socialnih podjetij; #13: Skupnostni model za paliativno oskrbo v 

Pomurju; #14: Regijski inkubator nevladnih organizacij; #15: 3P: Pomurje-Porabje-Podjetništvo. 
 

 

Investicijsko področje 2.3 

RAZVOJ KULTURE IN 

UMETNIŠKEGA USTVARJANJA 
 

 

Cilj: povečati dostopnost, število zaposlenih in projektov, vrhunsko umetniško produkcijo ter 

dojemljivost prebivalstva za kulturo in umetnost, z namenom dviga kulturnega potenciala 

prebivalstva. 
 

ukrepi:   Ukrep 13: Spodbujanje dostopnosti do kulturnih vsebin in aktivacija kulturno umetniškega 

potenciala; 
 

kazalniki:  število podprtih projektov in programov na področju kulture in umetnosti. 
 

primer reg. projekta: 
 

#16: Ohranjanje kulturne dediščine v Pomurju. 
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12.3. Razvojna prioriteta 3: Zeleno življenjsko okolje in učinkovita raba virov 
 
 

Zeleno življenjsko okolje in učinkovito rabo virov bomo v Pomurju dosegli z osmimi ukrepi v okviru treh investicijskih področij 

vlaganj, in sicer: s spodbujanjem energetsko vzdržne družbe, z vlaganji v čisto okolje s ponovno uporabo odpadnih snovi in ohranjanjem 

narave ter s spodbujanjem trajnostne mobilnosti in regionalnim prostorskim načrtovanjem.  

 
 

Investicijsko področje 3.1 

ENERGETSKO VZDRŽNA DRUŽBA 
 

 

Cilj: z izboljšanjem energetske učinkovitosti in povečano rabo obnovljivih virov energije zagotoviti 

energetsko samozadostnost Pomurja. 
 

ukrepi:   Ukrep 14: Vlaganja v energetsko učinkovitost; 

 Ukrep 15: Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije. 
 

kazalniki:  uporabna površina energetsko obnovljenih stavb javnega sektorja; 

 število gospodinjstev z boljšim razredom energetske porabe; 

 dodatne zmogljivosti za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov energije. 
 

 

Investicijsko področje 3.2 

ČISTO OKOLJE IN OHRANJENA 

NARAVA 
 

 

Cilj: okrepiti vlaganja v ohranjanje naravnih virov pred prekomernim izkoriščanjem ter vlaganja v 

obnovo degradiranih območij, za doseganje boljšega ekološkega stanja voda, ohranitev biotske 

raznovrstnosti in ustvarjanja pogojev za večjo kvaliteto bivanja prebivalcev regije. 
 

ukrepi:   Ukrep 16: Čisto in zdravo življenjsko okolje; 

 Ukrep 17: Prilagajanje na podnebne spremembe; 

 Ukrep 18: Ohranitev biotske raznovrstnosti. 
 

kazalniki:  delež prebivalstva, deležnega boljše oskrbe s pitno vodo; 

 dodatni prebivalci, deležni boljšega čiščenja odpadne vode; 

 število vodnih teles v izboljšanem stanju (izvedene renaturacije); 

 prebivalci deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami; 

 površina habitatov, kjer se je izboljšalo ekološko stanje; 

 zagotovljena kakovostna interpretacija ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva kulturne 

dediščine. 
 

primera reg. projektov: #17: Celovito ravnanje z vodami v Pomurju; #18: Biosferni rezervati Mura. 

Zeleno življenjsko okolje in učinkovito rabo virov 

bomo v Pomurju v novem programskem obdobju 

zasledovali s spodbujanjem energetsko vzdržne 

družbe, z vlaganji v čisto okolje, s ponovno 

uporabo odpadnih snovi in ohranjanjem narave 

ter s spodbujanjem trajnostne mobilnosti. 



 

Pomurje re(j)dno dobro│Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o., Lendavska 5a, 9000 Murska Sobota     

● ● ● ● ● ● ● ● 

 

Regionalni razvojni program Pomurje 2014-2020  

 

31 

 

 

Investicijsko področje 2.3 

TRAJNOSTNA MOBILNOST IN 

UREJANJE PROSTORA 
 

 

Cilj: z vlaganji v razvoj javne prometne infrastrukture, s spodbujanjem rabe javnega prometa in 

trajnostne mobilnosti ter regijskim prostorskim načrtovanjem, izboljšati kakovost življenjskega 

okolja in bivanja prebivalcev regije. 
 

ukrepi:   Ukrep 19: Izboljšanje prometne infrastrukture; 

 Ukrep 20: Spodbujanje uporabe javnega prometa in podpora trajnostni mobilnosti; 

 Ukrep 21: Regijsko prostorsko načrtovanje. 
 

kazalniki:  število izvedenih projektov iz naslova spodbujanja uporabe javnega prometa;  

 dolžina novozgrajenih kolesarskih in/ali rekreativnih poti; 

 število izvedenih medobčinskih skupnih projektov. 
 

primer reg. projekta: 
 

#19: Razvoj regijskega letališča Murska Sobota. 
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12.4. Razvojna prioriteta 4: Trajnostni razvoj podeželja 
 
 

Z namenom učinkovite aktivacije endogenih potencialov, bo trajnostni razvoj podeželja v novem programskem obdobju zasledovan v 

okviru investicijskega področja »Izboljšanje kakovosti življenja na podeželju«, ki ga podpirata dva ukrepa. 

 
 

Investicijsko področje 4.1 

INOVATIVNOST, USTVARJALNOST, 
PODJETNOST IN ZNANJE 

 

 

Cilj: razvoj novih delovnih mest, zmanjšanje socialne izključenosti in stopnje tveganja revščine na 

podeželju ter izgradnja infrastrukture za izboljšanje in dvig kvalitete življenja na podeželju. 
 

ukrepi:   Ukrep 22: Spodbujanje podjetniških aktivnosti, socialne vključenosti in razvojnih partnerstev na 

podeželju; 

 Ukrep 23: Razvoj osnovne infrastrukture na podeželju. 
 

kazalniki:  število LRS v izvajanju; 

 število novih delovnih mest na podeželju; 

 število izvedenih projektov oživljanja vaških jeder; 

 št. prebivalcev, deležnih novih oz. izboljšanih IKT storitev. 
 

primera reg. projektov: #20: Privabljanje podjetnikov na podeželje; #21: Gradnja širokopasovne povezave GOŠO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trajnostni razvoj podeželja bo spodbujen z 

učinkovitejšo aktivacijo njenih endogenih 

potencialov, s čimer se bo izboljšala kakovost 

življenja na podeželju.  
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13. POMEMBNEJŠI REGIJSKI  PROJEKTI 
 

 

Vseh 348 projektnih predlogov, ki so bili identificirani v 

fazi priprave RRP, je del razvojnega programa in 

predstavljajo podlago za določitev strateških usmeritev 

regije. Nekateri izmed večjih regijskih projektov, ki po 

oceni pripravljavcev RRP, najbolj celovito naslavljajo in 

izkoriščajo najpomembnejše razvojne potenciale in 

prednosti, odpravljajo ključne razvojne ovire in 

uresničujejo razvojne specializacije regije, so prikazani v 

spodnji tabeli in podrobneje opisani v prilogi tega 

dokumenta.

 

Tabela: Pomembnejši regijski projekti 

investicijsko področje naziv regijskega projekta nosilec projekta 

IP 1.1: INOVATIVNOST, 
USTVARJALNOST, 
PODJETNOST IN ZNANJE 

1. Krepitev RR oddelkov in spodbujanje razvojnih projektov PGZ M. Sobota 

2. Razvoj nove generacije podjetnikov v Pomurju P-TECH M. Sobota 

3. Ureditev degradiranega območja »Soboško jezero« MO M. Sobota 

IP 1.2: ZELENO 

GOSPODARSTVO 

4. Lokalna trajnostna oskrba v Pomurju CZR M. Sobota 

5. Dvig dodane vrednosti in kakovosti v pridelavi in predelavi hrane Pan-Nutri d.o.o. 

6. Regionalni destinacijski management RRA Mura 

7. Pomurska kolesarska pot RRA Mura 

IP 2.1: RAZVOJ 

TALENTOV, KREPITEV 

ZDRAVEGA IN AKTIV. 
ŽIVLJENJ. SLOGA 

8. Pravi poklic II. RC M. Sobota 

9. Lokalni centri VŽU LU M. Sobota 

10. Razvoj visokega šolstva v Pomurju AME-ECM 

11. Pomurje zdrava in aktivna regija CZR M. Sobota 

IP 2.2: SOC. 
VKLJUČENOST, 
ZMANJŠA. TVEGANJA 

REVŠČINE IN RAZVOJ 

MANJŠIN 

12. Inkubator za spodbujanje socialnih podjetij RRA Mura 

13. Skupnostni model za paliativno oskrbo v Pomurski regiji SB M. Sobota 

14. Regijski inkubator nevladnih organizacij - RINOK LRF Pomurje 

15. 3P: Pomurje-Porabje-Podjetništvo RRA Mura 

IP 2.3: RAZVOJ 

KULTURE 
16. Ohranjanje kulturne dediščine  Pomurja PMMS 

Poleg državnih se pripravljajo tudi večji regijski 

programi in projekti, s katerimi se bo 

zasledovalo zastavljene strateške cilje regije. 

Nekateri izmed večjih regijskih projektov, ki po 

oceni pripravljavcev RRP, najboljše naslavljajo 

strateške usmeritve posameznih investicijskih 

področij, so navedeni v spodnji tabeli in 

podrobneje opisani v prilogi dokumenta. 
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IP 3.2: ČISTO OKOLJE IN 

OHRANJENA NARAVA 

17. Celovito ravnanje z vodami v Pomurju Občine UE Lendava 

18. Biosferni rezervati Občine UE Lendava 

IP 3.3: TRAJNOSTNA 

MOBILNOST 
19. Razvoj regijskega letališča M. Sobota Aeroklub M. Sobota 

IP 4.1: IZBOLJŠANJE 

KAKOVOSTI ŽIVLJENJ. 
NA PODEŽELJU 

20. Privabljanje podjetnikov na podeželje RA Sinergija 

21. Gradnja širokopasovne povezave GOŠO Občina M. Toplice 

         vir: RRA Mura 
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14. FINANČNI OKVIR IZVAJANJA RRP 
 

Ocena vrednosti razvojnega 
programa 
 

Pomurski prijavitelji bodo v novem programskem obdobju 

s projekti lahko kandidirali za pridobitev sredstev iz 

Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), 

Evropskega socialnega sklada (ESS), Kohezijskega 

sklada (KS) ter Evropskega sklada za kmetijstvo in razvoj 

podeželja (ESKRP), ki bodo na razpolago prek javnih 

razpisov resornih ministrstev in preko neposrednih 

potrditev projektov oz. operacij. 

 

RRA Mura je s pozivom vse deležnike iz okolja pozvala k 

predložitvi projektov v skladu z vnaprej pripravljenim 

projektnim obrazcem. Rezultat poziva je nabor 348 

projektnih idej v skupni višini 836,4 mio EUR 

pričakovanih naložb, sofinanciranih iz strukturnih skladov, 

kohezijskega sklada in evropskega sklada za kmetijstvo 

in razvoj podeželja, kar predstavlja osnovo ocene 

vrednosti RRP Pomurske regije za obdobje 2014-2020. 

Finančna ocena je podrobneje razvidna iz spodnje 

tabele. 

 

Tabela: Ocena finančne vrednosti RRP Pomurske regije 2014-2020, (v mio EUR) 

razvojne prioritete z investicijskimi področji 
viri financiranja (v mio EUR) 

EU viri ostali viri skupaj v % 

P1 KONKURENČNO in ZELENO GOSPODARSTVO 161,1 87,4 248,6 30% 

IP 1.1:Inovativnost, ustvarjalnost, podjetnost in znanje za konkurenčno 

gospodarstvo 
52,4 29,9 82,4 10% 

IP 1.2: Zeleno gospodarstvo 108,7 57,5 166,2 20% 

P2 ZNANJE, TOLERANTNOST in ZDRAVJE 50,2 17,2 67,4 8% 

IP 2.1: Razvoj talentov ter krepitev zdravega in aktivnega življenj. sloga 18,7 4,5 23,2 3% 

IP 2.2: Socialna vključenost, zmanjševanje tveganja in razvoj manjšin 23,0 8,0 31,0 4% 

IP 2.3: Razvoj kulture in umetniškega ustvarjanja 8,6 4,7 13,3 2% 

P3 ZELENO ŽIVLJE. OKOLJE in UČINKOVITA RABA VIROV 328,3 113,2 441,4 53% 

348 projektnih idej, v skupni višini 836,4 

mio EUR pričakovanih naložb, ki so jih 

predložili deležniki iz okolja, predstavlja 

oceno vrednosti Razvojnega programa 

Pomurje za obdobje 2014-2020. 
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IP 3.1:Energetsko vzdržna družba 135,7 39,5 175,2 21% 

IP 3.2: Čisto okolje in ohranjena narava 93,6 33,3 126,8 15% 

IP 3.3: Trajnostna mobilnost in urejanje prostora 99,0 40,4 139,4 17% 

P4 TRAJNOSTNI RAZVOJ PODEŽELJA 54,8 24,2 79,0 9% 

IP 4.1: Izboljšanje kakovosti življenja na podeželju 54,8 24,2 79,0 9% 

skupaj 594,4 242,0 836,4 100% 

 

 

Ob kvalitetno pripravljenih projektih, z oblikovanimi 

projektnimi partnerstvi, zagotovljenimi potrebnimi lastnimi 

finančnimi sredstvi ter regijskem konsenzu, je cilj v 

Pomurje pridobiti 6% razpoložljivih sredstev evropske 

kohezijske politike, kar je približno 200 mio EUR 

evropskih sredstev, ki bodo namenjena sofinanciranju 

kvalitetnih programov oziroma projektov, ki bodo 

vključeni v dva Dogovora o razvoju regije in bodo 

prispevali k dvigu razvitosti regije. 

 

Nekateri izmed večjih regijskih projektov, ki po oceni 

pripravljavcev RRP, najbolj celovito naslavljajo usmeritve 

posameznih investicijskih področij RRP so podrobneje 

prikazani v prilogi dokumenta. 

 

Ostali potencialni viri financiranja 
 

ČEZMEJNI PROJEKTI 

Za Pomurje, kot izrazito obmejno območje, predstavlja 

vpetost in vključevanje v čezmejne in transnacionalne 

programe eno izmed najpomembnejših virov sredstev v 

novem programskem obdobju. Kljub nadpovprečno 

uspešnem vključevanju pomurskih institucij v enajst 

programov Evropskega teritorialnega sodelovanje (ETS) 

iztekajočega se programskega obdobja, ko je 174 

institucij iz Pomurja z implementacijo 83 projektov 

pridobilo 26,4 mio EUR sredstev ESRR, si bomo 

prizadevali, da bo ta integracija v novem programskem 

obdobju še dodatno okrepljena in nadgrajena. 

 

V novem programskem obdobju ima Slovenija na voljo 

64 mio EUR za izvajanje programov ETS. Z uspešnim 

prenosom znanja, kapitala, dobrih praks in okrepljenim 

sodelovanjem ter povezovanjem, predvsem na področju 

spodbujanja skupnih čezmejnih produktov in storitev s 

področja turizma (npr. izvedba manjkajočih odsekov 

kolesarskih, pohodniških in ostalih poti; spodbujanje 

zaposlovanja in ustvarjanja vrednosti v turizmu; razvoj 

novih obmejnih turističnih produktov), podjetništva (npr. 

razvoj podjetništva na območju Pomurja in Porabje), 

razvoja naravne (npr. ohranjanje biodiverzitete na 

čezmejnem območju Pomurja in Porabja) in kulturne 

dediščine, obnovljivih virov energije (npr. izobraževalni 

programi in spodbujanje zaposlovanja brezposelnih na 

področju OVE) ter urbanega razvoja, bomo v Pomurju 

spodbujali razvoj obmejnih območij.  

 

V programskem obdobju 2014-2020 bodo imeli pomurski 

partnerji priložnost sodelovati in se vključevati v 

naslednje programe ETS: 

 čezmejni programi: Slovenija-Madžarska, 

Slovenija-Hrvaška, Slovenija-Avstrija; 

 transnacionalni programi: Alpe, Srednja Evropa, 

Jadransko-jonski, Mediteran in Podonavje; 

 med-regionalni programi:  INTERREG VC, 

INTERACT, ESPON in URBACT. 

 

CENTRALIZIRANI PROGRAMI 

Poleg decentraliziranih programov, so za spodbujanje 

razvoja pomembni tudi centralizirani programi, ki so 

namenjeni podpori določenih vsebin in področij, kot npr. 

program Obzorje 2020 (raziskave in inovacije), COSME 

(podjetništvo in konkurenčnost MSP), LIFE+ (okolje, 

podnebje, URE, narava), ERASMUS (izobraževanje, 

izmenjava mladih), ipd. 
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15. INSTITUCIONALNI OKVIR IZVAJANJA, SPREMLJANJA IN 

NADZORA 
 

 

Institucionalni okvir regionalnemu razvojnemu programu 

daje Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega 

razvoja (Ur.l. RS, št. 20/2011 in 57/2012; ZSRR-2A), 

način njegovega spremljanja in vrednotenja izvajanja pa 

je opredeljen v Uredbi o regionalnih razvojnih programih 

(Ur. l. RS št. 69/12). 

 

Organi in institucije regionalnega 
razvoja  
 

Skladno z Zakonom o spodbujanju skladnega 

regionalnega razvoja (ZSRR-2A), so za pripravo in 

izvajanje regionalnega razvojnega programa ključni 

naslednji organi na ravni regije: Razvojni svet Pomurske 

regije (RSR), Svet Pomurske razvojne regije (SR), 

Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija, 

Regionalna razvojna agencija Mura (RRA) in Regionalna 

razvojna mreža (RRM). 

  

RAZVOJNI SVET POMURSKE REGIJE 

RSR, kot organ usklajevanja razvojnih pobud in interesov 

v regiji, vodi, usmerja, sprejema RRP 2014-2020 in dva 

štiriletna Dogovora o razvoju regije. RSR opravlja 

naslednje ključne 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 ZSRR-2A. 

 

 

Enaintrideset članski RSR, ki mu predseduje g. Branko 

Drvarič, je sestavljen iz 10 predstavnikov gospodarstva, 

10 predstavnikov lokalnih samoupravnih skupnosti, 5 

predstavnikov nevladnih organizacij, 5 predstavnikov 

območnih razvojnih partnerstev in predstavnika 

madžarske narodne skupnosti. V okviru RSR deluje tudi 

pet odborov, ki so bili ustanovljeni septembra 2012 in jih 

sestavljajo člani RSR in predstavniki regijske razvojne 

mreže. Odbori pripravljajo predloge odločitev v postopku 

priprave in izvajanja RRP na prioritetnih področjih razvoja 

v regiji.  

 

 

Institucionalni okvir regionalnemu razvojnemu 

programu daje Zakon o spodbujanju 

skladnega regionalnega razvoja (Ur.l. RS, št. 

20/2011 in 57/2012; ZSRR-2A), način njegovega 

spremljanja in vrednotenja izvajanja pa je 

opredeljen v Uredbi o regionalnih razvojnih 

programih (Ur. l. RS št. 69/12). 
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SVET POMURSKE RAZVOJNE REGIJE 

Svet Pomurske razvojne regije (SR), ki ga sestavljajo 

župani 27 pomurskih občin, potrjuje regionalni razvojni 

program in oba dogovora o razvoju regije. 

 

RAZVOJNI SVET KOHEZIJSKE REGIJE VZHODNA 

SLOVENIJA 
 

Razvojni svet kohezijske regije sodeluje pri sprejemanju 

odločitev in daje predhodno soglasje o vsebini in 

izvajanju programov EU, ki vplivajo na razvoj kohezijske 

regije ter opravlja druge naloge, povezane z razvojem, ki 

jih sporazumno določijo občine in država. Ustanovljena 

sta dva razvojna sveta kohezijske regije, in sicer: 

Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija in 

Razvojni svet kohezijske regije Zahodna Slovenija. 

Vsaka regija v kohezijski regiji ima v razvojnem svetu 5 

predstavnikov regije.  

 

REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA MURA 

Regionalna razvojna agencija Mura (RRA) opravlja 

strokovne, tehnične in administrativne naloge pri pripravi 

RRP. RRA je prav tako zadolžena za pripravo letnih in 

končnega poročila o izvajanju programa, ki ga sprejema 

RSR. Projektno skupino za pripravo programa, ki je 

povezovala, pripravila in koordinirala pripravo RRP, 

sestavljajo vodja priprave RRP, oba strokovna 

koordinatorja in vodje odborov RSR. Osebe zadolžene za 

pripravo razvojnega programa so: Danilo Krapec (vodja 

priprave), Mitja Sankovič in Sabina Potočnik Magdič 

(strokovna koordinatorja). 

REGIJSKA RAZVOJNA MREŽA 

V pripravo RRP je vključena tudi regijska razvojna mreža 

(RRM), ki je sestavljena iz ključnih regijskih deležnikov. 

Člani razvojne mreže se vključujejo v izvajanje 

regionalnih razvojnih projektov v okviru določenih prioritet 

in investicijskih področij. Naloge RRM so: 

 dajanje razvojnih pobud razvojnemu svetu regije; 

 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 in 

 druge posvetovalne naloge s področja razvoja v 

regiji.  

 

 

Spremljanja in vrednotenje 
programa 
 

RRA opravlja strokovne, tehnične in administrativne 

naloge pri pripravi RRP 2014-2020, razvojne odločitve na 

ravni regije in kohezijske regije pa sprejemajo RSR, SR 

in Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija. 

 

RRP vključuje kvantificirane cilje z fizičnimi kazalniki, s 

katerimi se bo spremljajo izvajanje RRP, ki so navedeni v 

spodnji tabeli.  

 

Tabela: Kazalniki razvojnega programa Pomurje 2014-2020 

kazalnik (U) učinka, (R) rezultata, (V) vpliva izhodišče cilj 2023 vir 

(U) število gospodarskih subjektov, ki prejmejo podporo za 

produktne naložbe 
0 300 spremljanje 

(R) število na novo ustvarjenih delovnih mest v gospodarskih 

družbah, v katera so bila vložena sredstva 
0 600 spremljanje 

(V) zmanjšanje zaostanka neto dodane vrednosti na 

zaposlenega v gospodarskih družbah za slovenskim 

povprečjem 

28,5% 

(2013) 
23,0% spremljanje 

(U) število izvedenih izobraževanj, osveščanj in promocij 

ciljnih skupin 
0 15 spremljanje 

(R) število kmetijskih gospodarstev z ekološko pridelavo 40 60 SURS 

(V) povečanje kmetijskih zemljišč v uporabi z ekološko 

pridelavo (glede na vsa kmetijska zemljišča v uporabi) 
0,9 3,0 SURS 

(U) število udeležencev v programu spodbude za zaposlitev 0 1.200 spremljanje 

(R) delež oseb zaposlenih ob izhodu (spodbude za 

zaposlitve) 
n.p. 55% spremljanje 

(V) zmanjšanje stopnje registrirane brezposelnosti  18,1% 15,0% SURS 

(U) dodatne zmogljivosti za proizvodnjo energije iz obnovljivih 

virov 
0 5 MW 

AN URE 

LEA Pomurje 
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(R) delež rabe bruto končne energije iz OVE pri oskrbi s 

toploto 
39,7% 45,0% 

AN URE 

LEA Pomurje 

(V) povečanje količine letno pridobljene energije iz OVE 
648 

GWh 

1000 

GWh 

AN URE 

LEA Pomurje 

vir: RRA Mura 

 

 

Za spremljanje izvajanja RRP je odgovoren RSR, ki 

sprejema letna in končno poročilo o izvajanju RRP, ki jih 

pripravi RRA. RRA spremlja kazalnike RRP in izvajanje 

dogovorov z informacijskim sistemom ministrstva, v 

katerega RRA vnese podatke iz sprejetega RRP, 

dogovora in projektov.  

 

Letna in končno poročilo o izvajanju RRP vključujejo: 

kratek prikaz sprememb, ki so pomembne za izvajanje 

RRP, ter njihov vpliv na doseganje ciljev RRP; napredek 

pri doseganju kvantificiranih ciljev z uporabo fizičnih in 

finančnih kazalnikov; dosežene učinke po izvedbi 

posameznih ukrepov in projektov in povzetek pomembnih 

težav pri izvajanju RRP in sprejete ukrepe za njihovo 

odpravo. 

 

Letno poročilo se predloži ministrstvu v treh mesecih po 

koncu koledarskega leta, končno poročilo pa v šestih 

mesecih po poteku programskega obdobja. Medtem ko je 

namen spremljanja ugotoviti kaj se dogaja, pa je namen 

vrednotenja ugotoviti ali so bili zastavljeni cilji dejansko 

uresničeni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uresničevanje programa 
 

RSR spremlja uresničevanje zastavljenih ciljev RRP in po 

potrebi predlaga njegove spremembe. RRP se uresničuje 

z dogovorom o razvoju regije, ki se pripravi za štiriletno 

obdobje in ga podpišeta predsednik RSR in minister.  

 

Postopek priprave dogovora se začne s povabilom 

MGRT RSR za pripravo in podpis dogovora, RRA nato 

izdela načrt priprave dogovora. Dogovor se pripravlja 

skupaj z državnim programom razvojnih prioritet in 

investicij (DRPi) in mora biti z njim usklajen. RRA pripravi 

predlog kriterijev za uvrščanje regijskih projektov v 

dogovor, ki jih potrdi RSR in so povezani z razvojno 

specializacijo regije. Če se regijski projekti sofinancirajo 

iz sredstev kohezijske politike Evropske unije, morajo 

kriteriji vsebovati tudi merila za izbor operacij, 

financiranih iz sredstev EU. 

 

Predloge regijskih projektov in rezervnih projektov 

oblikujejo odbori RSR in jih potrdi RSR, pri čemer se 

upoštevajo prioritete, ukrepi ter kriteriji za uvrščanje 

regijskih projektov v dogovor in razvojne programe na 

državni ravni. Do prejetih predlogov sektorskih projektov 

za uvrstitev v dogovor, ki vključujejo javne investicije ali 

neinvesticijske državne projekte s področja dela 

ministrstev, se opredeli RSR tako, da jih razvrsti po 

prioriteti. 
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Summary of development programme 

 
Danilo Krapec, CEO of RRA Mura 

 

"In 2020 Pomurje will be a really good region, which will offer its residents and visitors 

natural living in harmony with nature, high quality of life, and the possibility to fully 

develop one's own potential through sustainable development." 
 

Pomurje boks at a new period in which new strategic 

and executive documents will be implemented. These 

documents will set new priorities and directives for the 

economic and social development of the region in the 

period 2014-2020. The economic and financial crisis calls 

for a rethinking of the future, a common vision, goals, and 

reflection about what Pomurje would like to be like in 

2020 and how to get there.  

 

RRA Mura has prepared - in cooperation with participants 

from local community - a new development strategy 

with broad societal support, which sets new directives for 

the development of Pomurje toward faster restructuring 

and catching up better developed Slovenian regions. 

 

In the past period Pomurje was successfully integrated 

into the  of a national and European implementation

cohesion policy. In this period 360 projects were 

implemented and supported through European funds, 

with an overall value of € 345 million. With these projects 

the critical regional transport and environmental 

infrastructure  considerably, which signifies a improved

good basis for further development. Over 1,000 jobs 

were gained through projects supported from the 

Cohesion Policy and over 5,000 individuals were trained 

with the help of investments to improve employability. 

With European funding 17 kilometre of highways were 

built in Pomurje, 92 kilometres of local roads were 

repaired, and 160 kilometres of railway lines were 

modernized. Around 200 investments to purchase and 

upgrade technical equipment in companies have been 

supported and the tourism of Pomurje has been 

strengthened by 300 new overnight accommodation 

units.  The implementation of the largest environmental 

project in the region "Oskrba s pitno vodo" (provision of 

drinking water) will grant access to clean potable water 

for most residents in the region by the end of 2015. 

These numbers keep increasing, because the projects 

that have been started in the past three years still keep 

on yielding results. 

 

Nevertheless we must admit that Pomurje is not 

progressing fast enough. To reach economic growth and 

improve competitive power the economy will have to be 

restructured, which should with the support of know-how, 

interlinking, and cooperation, spurn the development of 

new, innovative niche products and services in the fields 

in which we possess accumulated knowledge and the 

necessary resources, i.e. in the field of development 

specialization of the region. 

 

The Development Program for Pomurje 2014-2020, 

which is the key strategic document on the regional level, 

specifies the directive of future development of the region 

and follows the directives of national  (Development 

Strategy for Slovenia, Partnership Agreement and 

Operational Program) as well as European (Strategy 

Europe 2020) strategic documents in order to reach 

smart, inclusive, and sustainable growth. Besides its 

vision and strategic goals, the development programme 

for Pomurje includes four development priorities, nine 

investment fields as well as twenty-three measures to 

implement the set strategy. It also includes a list of 

planned investments and projects that will be 

implemented in this region during the period. 

 

● ● ● ● ● ● ● ● 
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The Development Council for the region of Pomurje, 

which consist of mayors as well as representatives from 

the economic sphere and other interest groups, has 

adopted the Regional Development Programme for 

Pomurje 2014-2020 and a vision of joint development. 

 

"Pomurje will become really good 

region of Slovenia" 
 

In accordance with the vision Pomurje will in 2020 be a 

region that will offer its residents and visitors natural 

living in harmony with the environment, high quality of 

life, and the possibility to fully develop one's own 

potential through sustainable development. 

 

The vision defines the development that the region will 

promote, and the way in which better conditions for its 

residents and visitors will be reached; meanwhile the 

focus on tapping into the comparative advantages of the 

region will help in guiding toward a more competitive and 

increasingly sustainable Pomurje. The development of 

sustainable, integrated, and innovative solutions in 

the areas of food, tourism, and reusable sources of 

energy are the fields that represent the comparative 

advantage of Pomurje in comparison with the other 

regions of Slovenia and its wider neighbourhood, and 

they are integrated in Pomurje's development 

specialization. 

 

The development specialization in the new period will 

strengthen the development of Pomurje with the following 

development priorities: COMPETITIVE AND GREEN 

ECONOMY; KNOWLEDGE, TOLERANCE, AND HEALTH; GREEN 

SOCIAL ENVIRONMENT, EFFICIENT USE OF RESOURCES, and 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS.  

 

Improvement of the competitiveness of Pomurje's 

economy will be implemented in the new period two 

areas of investment, i.e. stimulation of innovation, 

entrepreneurship, and knowledge in companies, as well 

as with the promotion of green economy and areas of the 

regional development specialization. A stimulating 

social environment in which all individuals develop their 

potential and aim towards healthy lifestyle, will be 

supported by developing talents and strengthening a 

healthy and active lifestyle, strengthening social 

inclusion, lowering the risk-of-poverty rate, and 

developing minority groups, as well as supporting the 

development of culture and cultural creativity. 

 

Green living environment and efficient use of resources 

in Pomurje will be stimulated in the new period with three 

investment fields: stimulation of an energy-efficient 

society, investments in clean environment through 

reusing waste materials and preserving nature, as well as 

with the stimulation of sustainable mobility and regional 

spatial planning. Sustainable development of rural 

areas in the new period will be achieved by raising 

quality of life and developing rural infrastructure. 

 

The range of needs, wishes, and project ideas continues 

to highlight the additional need to invest in development 

and renovation of the region's public transportation and 

environmental infrastructure. Due to the fact that in the 

new period the government will dispose most of the funds 

available through the Cohesion Policy to projects and 

measures to increase investments in research, 

revelopment, and rnnovation (RDI), stimulating 

entrepreneurship, raising employment, measures to 

improve the environment status, and sustainable use of 

energy, we in the region will strive to support projects that 

will - in cooperation with participants from the local 

community and the support of the development 

specialization - meet the challenges of these areas. 

Investments to support the so called 'soft contents' to 

ensure an adequate combination of measures and 

resources will be prioritized. 

 

The set goals are ambitious but achievable and 

realizable. To successfully achieve the vision of Pomurje 

there exists a certain need for positive naivety and a 

strong dose of a qualitative development programme as 

well as the focusing of resources on sustainable projects 

with multiplicative effects and a high added value, which 

in turn will support the competitive regional economy, 

qualitative tourist products, a healthy natural and social 

environment, energy self-sufficiency, and increased 

supply of Pomurje with healthy, ecologically produced 

local food. The positive naivety obliges us to live the 

vision and to believe inherently that in all we do and what 

we are surrounded by in Pomurje we are "re(j)dno dobri". 
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