
Svet Pomurske razvojne regije 

 
Murska Sobota, 14. 6. 2018 

 

VABILO NA SEJO 

»SVETA POMURSKE RAZVOJNE REGIJE«, 

 

ki bo v četrtek, 21. 6. 2018 ob 9. uri 

Občina Lendava, velika sejna soba (1. nadstropje), Glavna ulica 20, 9220 Lendava.  

 

 

Spoštovani! 

 

Skladno s 7. in 8. členom Poslovnika o delovanju Sveta pomurske razvojne regije sklicujem 74. redno 

sejo:  

 

DNEVNI RED:  

1. Potrditev zapisnika prejšnje seje:  
- zapisnik 72. redne seje SR 

2. Lendava – Evropska prestolnica kulture 2025 
3. Informacija o poteku dogovora za razvoj regij - Dogovor za razvoj Pomurske razvojne regije – 

predlog za podpis 

4. Predstavitev koncepta izvedbe Evropskega tedna mobilnosti 2018 

5. Razno 
5.1 Organizacija regijske govedorejske razstave ob 100 - letnici priključitve Prekmurja v letu 

2019  
 

Prosimo, da se seje zanesljivo udeležite oz. pošljete zastopnika s pisnim pooblastilom.  

 

Prosimo, da nam do torka, 19. junija 2018 sporočite svojo prisotnost ali odsotnost na seji. 

 

 

Lep pozdrav! 

                              PREDSEDNIK SR  

  Iztok Fartek,  župan Občine Šalovci, l. r. 

 

 

Vabljeni: 

▪ člani SR (pomurski župani), 
▪ predsednik RSR, 
▪ g. Anton Balažek, župan Občine Lendava, k tč 2, 
▪ g. Romeo Varga, Zavod za turizem in razvoj Lendava, k tč 4, 
▪ predstavnik(-ica) KGZS, Zavod Murska Sobota, k tč 5.1., 
▪ g. Marjan Maučec, državni svetnik, 
▪ pomurski člani Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija, 
▪ skrbnik regije MGRT, 
▪ območne razvojne agencije,  
▪ mediji. 
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OBRAZLOŽITEV DNEVNEGA REDA 

1. Potrditev zapisnika prejšnje seje 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Zapisnik 72. redne seje SR z 
dne 28.3.2018 (bo poslan 
predvidoma v ponedeljek, 
18.6.2018) 
 
 
 

 
Svet Pomurske razvojne regije potrjuje 
zapisnik 72. redne seje z dne 28.3.2018 
v predloženi obliki.  
 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  
 

 
SR potrjuje zapisnik 72. redne seje SR z dne 28.3.2018, ki je priloga 
k gradivu. 
 
 
 
Zapisnik skupne seje RSR in SR z dne 7.6.2018 bo predmet 
obravnave na naslednji seji SR. 

 

2. Lendava – Evropska prestolnica kulture 2025 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
 

 
Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil z aktivnostmi kandidature 
Občine Lendava kot Evropske 
prestolnice kulture 2025.  
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

 
Občina Lendava kandidira za Evropsko prestolnico kulture 2025.  
 
 
 
 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 
 

 

 

 

 



Svet Pomurske razvojne regije 

 

3. Informacija o poteku dogovora za razvoj regij – Dogovor za razvoj Pomurske razvojne regije – predlog 
za podpis 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
 
DOPOLNITEV 
Dogovor za razvoj Pomurske 
razvojne regije  - predlog za 
podpis 

Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil z aktivnostmi poteka dogovora 
za razvoj regij. 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  
 
DOPOLNITEV 
Svet Pomurske razvojne regije (SR) 
potrjuje Dogovor za razvoj Pomurske 
razvojne regije v predloženi obliki. 
 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

Na skupni seji RSR in SR, ki je potekala 7.6.2018, je RSR sprejel 
sklep, da o predloženem dokumentu MGRT »Dogovor za razvoj 
Pomurske razvojne regije« na seji ne bo glasoval. 
 
S strani MGRT dne 31.5.2018  regiji poslan dokument »Dogovor za 
razvoj Pomurske razvojne regije« ne vključuje vseh regijskih 
projektov, ki jih je regija predložila v okviru Povabila MGRT 
razvojnim svetom regije za dopolnitev dogovora za razvoj regije – 
Drugo povabilo. 
 
V dokument so vključeni (le) projekti na PN 3.1. Spodbujanje 
podjetništva in PN 4.4. Spodbujanje multimodalne urbane 
mobilnosti. 
 
MOP je v okviru Drugega povabila izdalo soglasje k uvrstitvi 
predlogov v dogovor za razvoj regij na PN 6.1. Vlaganje v vodni 
sektor, večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno 
vodo z dne 6.6.2018. 
 
Dne 14.6.2018 je načrtovan sestanek predstavnikov MGRT, MOP 
in regije glede projektov nadgradnje vodovoda. 
 
DOPOLNITEV 
MGRT je v okviru Drugega povabila izdalo soglasje k uvrstitvi 
projekta Podjetno nad izzive – PONI na PN 3.1. Spodbujanje 
podjetništva z dne 6.6.2018. 
 
Dne 19.6.2018 smo s strani MGRT prejeli (dopolnjen) dokument 
»Dogovor za razvoj Pomurske razvojne regije«, ki vključuje vse, s 
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strani Pomurske regije, na Listi A, v okviru Drugega povabila, 
predložene prioritetne regijske projekte, in sicer: 

- PN 3.1. Spodbujanje podjetništva: 8 regijskih projektov, 
- PN 4.4. Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti: 9 

regijskih projektov, 
- PN 6.1. Vlaganje v vodni sektor: 2 regijska projekta 

(vodooskrba). 
 

Dokument v predloženi obliki je tako celovit dogovor za razvoj 
Pomurske regije. 
 
Dogovor za razvoj regije je v skladu z Uredbo o izvajanju ukrepov 
endogene regionalne politike sklenjen, ko ga sprejme razvojni svet 
regije, potrdi svet regije ter podpišeta predsednik razvojnega sveta 
regije in minister. 
 
Dokument Dogovor za razvoj Pomurske razvojne regije je tudi 
predmet obravnave 28. dopisne seje RSR z dne 19.6.2018. 
 
Podrobnejše informacije bodo podane na sami seji. 
 

 

4. Predstavitev koncepta izvedbe Evropskega tedna mobilnosti 2018 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
 
 

 
Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil s konceptom izvedbe 
Evropskega tedna mobilnosti 2018. 
 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

Zavod za turizem in razvoj Lendava, regijski koordinator za 
kolesarstvo in mobilnost, se je nedavno udeležil predstavitve 
koncepta letošnjega Evropskega tedna mobilnosti (ETM) na 
Ministrstvu za infrastrukturo. 
 
Ker je letošnja tema Mobilnost starejših oseb, želijo predstavniki 
zavoda predstaviti tudi pobudo "Sopotniki", ki omogoča starejšim 
osebam mobilnost in bogatejše socialne stike.  
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Ker se bo ETM 2018 izvajal med 16. in 22. septembrom, je tokratna 
seja poslednja priložnost za skupno izmenjavo idej in mnenj. 
 
Podrobnejše informacije bodo podane na sami seji. 

 

5.  Razno 
5.1. Organizacija regijske govedorejske razstave ob 100 - letnici priključitve Prekmurja v letu 2019 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
 
 
 
Delovni osnutek 

 
Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil z osnutkom za pripravo regijske 
govedorejske razstave ob 100 - letnici 
priključitve Prekmurja in 90 - letnici 
organiziranega selekcijskega dela v 
govedoreji v Pomurju v letu 2019. 
 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

 
Zveza govedorejcev Pomurja in KGZS, Zavod M. Sobota sta 
pripravila Delovni osnutek za organizacijo regijske govedorejske 
razstave ob 100 – letnici priključitve Prekmurja in 90 – letnici 
organiziranega selekcijskega dela v govedoreji v Pomurju  v letu 
2019. 
 
Zadnja tovrstna razstava je bila v letu 2007 v Gornji Radgoni. 
 
 
Podrobnejše informacije bodo podane na sami seji.  
 

 


