
Svet Pomurske razvojne regije 

 
Murska Sobota, 7. 12. 2020 

 

VABILO NA SEJO 

»SVETA POMURSKE RAZVOJNE REGIJE«, 

 

ki bo v torek, 15. decembra 2020 ob 9. uri 

preko aplikacije ZOOM  

 

Spoštovani! 

 

Skladno s 10. in 11. členom Poslovnika o delovanju Sveta pomurske razvojne regije sklicujem 86. redno 

sejo:  

 

DNEVNI RED:  

1. Potrditev zapisnikov:  
a) Potrditev zapisnika 82. redne seje SR z dne 18. 6. 2020 
b) Potrditev zapisnika 83. korespondenčne seje SR z dne 7.8.2020 
c) Potrditev zapisnika 84. korespondenčne seje SR z dne 25.9.2020 
d) Potrditev zapisnika 85. korespondenčne seje SR z dne 22.10.2020 

2. Aktualna situacija povezana s COVID- 19  
3. Izvajanje Dogovora za razvoj regije (DRR)  
4. Informacija o programiranju - RRP 2021-2027 
5. Razno – aktualno zadeve 

a) Izvajanje CLLD v programskem obdobju 2021-2027  
b) Problematika zaprtja turističnih trgovin ob nedeljah in praznikih  
c) Zaprosilo za soglasje novega izračuna za sofinanciranje Prvega pomurskega 

materinskega doma s svetovalnico od leta 2023 dalje 
6. Pobude in predlogi  

a) Predstavitev kriznega centra za mlade  
b) Izvajanje 24-urne dežurne službe pogrebništva  
c) Predstavitev Murskega Vala  
d) Predstavitev projekta Dual transfer 
e) Seznanitev s dopisom Zavoda za varstvo narave glede projekta Natura Mura 

7. Razno 
 

*** 
Seja bo izvedena preko aplikacije ZOOM. Dostop do seje bo možen na naslednji povezavi:  
https://us02web.zoom.us/j/87616731427?pwd=YmxvUFhpempwQjBSMFErSjlCcE53UT09  
ID: 876 1673 1427  
Geslo: 15243  

 
V primeru, da kateri od članov sveta nima tehničnih možnosti za dostop preko te aplikacije oziroma 

predvideva, da bo z aplikacijo imel določene težave, vas prosimo, da nam to čimprej sporočite, da 

bomo našli ustrezno rešitev. V zadevi pa se lahko obrnete tudi na administratorja aplikacije (Rok Petje: 

rok@ztr.si, 031 795 195.)  

*** 
 

https://us02web.zoom.us/j/87616731427?pwd=YmxvUFhpempwQjBSMFErSjlCcE53UT09
mailto:rok@ztr.si
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Prosimo, da se seje zanesljivo udeležite oz. se jo udeleži zastopnik s pisnim pooblastilom (v tem 

primeru naprošamo, da mu posredujete dostop oz. povezavo ZOOM do seje) 

 

Svojo prisotnost ali odsotnost na seji nam sporočite do petka, 11. decembra 2020. 

 

 

Lep pozdrav! 

 

                                    PREDSEDNIK SR  

Alojz Glavač, župan Občine Moravske Toplice, l. r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vabljeni: 

▪ člani Sveta Pomurske razvojne regije, 
▪ predsednik Razvojnega sveta Pomurske regije, 
▪ g. Blaž Vurzer, dr. med.,  zdravnik v DS za nalezljive bolezni OE M. Sobota in g. Martin 

Ranfl, dr. dent. med., spec. JZ, predstojnik območne enote NIJZ, k Tč 2, 
▪ g. Goran Šoster, direktor, Prleška razvojna agencija giz, k Tč 5a, 
▪ ga. Helga Lukač, vodja Expana, Razvojni center Murska Sobota, k Tč 5b, 
▪ g. Jožef Kociper, generalni tajnik, Škofijska karitas Murska Sobota, k Tč 5c, 
▪ ga. Sandra Fekonja, direktorica, Center za socialno delo Pomurje in ga. Simona Neuvirt 

Bokan, vodja, Krizni center za mlade Murska Sobota, k Tč 6a, 
▪ ga. Lidija Vrbnjak, Pogrebništvo Vrbnjak, k Tč 6b, 
▪ ga. Maja Gjergjek, direktorica, Murski Val, k Tč 6c, 
▪ g. Robert Grah, direktor, Pomurska gospodarska zbornica, k Tč 6d, 
▪ g. Marjan Maučec, državni svetnik, 
▪ pomurski poslanci, 
▪ pomurski člani Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija, 
▪ skrbnik regije MGRT, g. Gregor Černoga, 
▪ območne razvojne agencije.
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OBRAZLOŽITEV DNEVNEGA REDA 

1. Potrditev zapisnikov 
a) Potrditev zapisnikov 82., 83., 84. in 85. redne oz. korespondenčne seje SR 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Zapisnik 82. redne seje SR z 
dne 18. 6. 2020 
 
Zapisnik 83. korespondenčne 
seje SR z dne 7.8.2020 
 
Zapisnik 84. korespondenčne 
seje SR z dne 25.9.2020 
 
Zapisnik 85. korespondenčne 
seje SR z dne 22.10.2020 

 
Svet Pomurske razvojne regije potrjuje 
zapisnik 82. redne seje SR z dne 
18.6.2020, v predloženi obliki.  
 
Svet Pomurske razvojne regije potrjuje 
zapisnik 83. korespondenčne seje SR z 
dne 7.8.2020, v predloženi obliki.  
 
Svet Pomurske razvojne regije potrjuje 
zapisnik 84. korespondenčne seje SR z 
dne 25.9.2020, v predloženi obliki.  
 
Svet Pomurske razvojne regije potrjuje 
zapisnik 85. korespondenčne seje SR z 
dne 22.10.2020, v predloženi obliki.  
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  
 

 
SR potrjuje zapisnik: 

- 82. redne seje SR z dne 18. 6. 2020, 
- 83. korespondenčne seje SR z dne 7.8.2020, 
- 84. korespondenčne seje SR z dne 25.9.2020, 
- 85. korespondenčne seje SR z dne 22.10.2020. 

 
Zapisniki so priloga gradivu. 
 
 

 

2. Aktualna situacija povezana s COVID- 19  

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Gradiva ni! 
 

Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil z aktualno situacijo povezano s 
covid-19. 

Aktualno stanje povezano s širitvijo virusa covid-19 je še vedno 
resno in zaskrbljujoče.  
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Svet Pomurske razvojne regije poziva 
prebivalke in prebivalce pomurske 
regije, da dosledno upoštevajo ukrepe, 
ki jih je sprejela Vlada RS za zajezitev 
širjenja okužbe s covid-19. 

 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

Dnevni podatki o številu na novo okuženih, hospitaliziranih in 
umrlih se ne znižujejo. V sled temu še vedno veljajo vsi predpisani 
ukrepi Vlade RS. 
 
K uspešnemu obvladovanju širjenja bolezni odločilno pripomore 
odgovorno vedenje do sebe in drugih, z doslednim izvajanjem 
preventivnih ukrepov. 
  
Vzporedno s veljavnimi ukrepi Vlada RS prav tako sprejema pakete 
ukrepov za omilitev posledic epidemije na področju gospodarstva, 
dela in delovnih razmerij, socialnega varstva ter zdravstvenega 
varstva (trenutno zadnji  je paket #PKP6) . 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

 

3. Izvajanje Dogovora za razvoj regije (DRR) 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Dopis MZI glede izvajanja DRR 
z dne 27.10.2020 
 
 
 

 
Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil s potekom izvajanja aktivnosti 
dogovora za razvoj regije.  
 
 
Svet Pomurske razvojne regije…. 
 
 
 …..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  
 

 
V Dogovor za razvoj Pomurske razvojne regije je vključenih 16 
najpomembnejših regijskih projektov:  

- 7 projektov poslovnih con in 1 projekt podpornega okolja 
na PN 3.1. Spodbujanje podjetništva, 

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

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

 
*** 

Podpis Dodatka št. 2 k Dogovoru za razvoj regije se pričakuje v 
kratkem.  
Dodatek bo vseboval potrjene spremembe na projektih v mesecu 
septembru. 
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*** 

Roki za oddajo popolnih vlog za neposredno potrditev operacije 
(NPO) so: 
-   31.12.2020 za PN 3.1. Spodbujanje podjetništva, 
- 31.01.2021 za PN 4.4. Spodbujanje multimodalne urbane 
mobilnosti, 
-    30.9.2020 za PN 6.1. Vlaganje v vodni sektor. 
 

*** 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

 

4. Informacija o programiranju – RRP 2021-2027 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Gradiva ni! 
 
 
 

Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil s pripravo programskega dela 
RRP 2021-2027. 
 
 
Svet Pomurske razvojne regije…… 

 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

Razvojni center Murska Sobota v sodelovanju s partnerskimi 
institucijami nadaljuje s pripravo RRP 2021-2027. 
 
Tokrat je posebna pozornost namenjena pripravi programskega 
dela RRP. 
 
RCMS je dne 17.11.2020 na vse občine ter ostale relevantne 
deležnike naslovil poziv k oddaji predlogov razvojnih projektov 
regijskega pomena. Rok za oddajo predlogov projektov je 
10.12.2020. 
 
Nabor projektov bo skupaj z osnutkom RRP 2021-2027 posredovan 
v obravnavo pristojnemu ministrstvu – MGRT do 31.12.2020. 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji.. 
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5.   Razno – aktualno zadeve 
a)    Izvajanje CLLD v programskem obdobju 2021-2027 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Predlog Dopisa Izvajanje 
programa Lokalnega razvoja, 
ki ga vodi skupnost v 
programskem obdobju 
2021 - 2027 

Svet Pomurske razvojne regije sprejema 
naslednje predloge v povezavi z 
izvajanjem instrumenta CLLD (Lokalni 
razvoj, ki ga vodi skupnost): 

»Da bi v naslednjem programskem 
obdobju lahko uspešno izvajali program 
lokalnega razvoja, izboljšali pogoje za 
življenje in delo podeželskega 
prebivalstva ter omogočili uravnotežen 
lokalni razvoj predlagamo naslednje: 

1. Iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja se za 
izvajanje instrumenta 
LEADER/CLLD nameni 8 % 
razpoložljivih sredstev. 

2. Iz Evropske kohezijske politike 
(Evropski regionalni in Evropski 
socialni sklad) se za izvajanje 
CLLD nameni 8 % razpoložljivih 
sredstev. 

3. Na podlagi 25. člena predloga 
Uredbe evropskega parlamenta 
in sveta o določitvi skupnih 
določb o Evropskem skladu za 
regionalni razvoj, Evropskem 
socialnem skladu plus, 
Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo 
in ribištvo in o finančnih pravilih 

Večina slovenskih LAS je po obsežni razpravi v okviru združenja 
slovenskih LAS glede na aktualne predloge Vlade RS poenotila 
predloge v zvezi z izvajanjem instrumenta LEADER/CLLD v 
naslednjem programskem obdobju 2021-2027.  
 
Več slovenskih regij, med prvimi Ljubljanska in Podravska regija, 
sta na Svetu regije potrdili poenotene predloge in osnutek dopisa, 
ki naj jih tudi ostali Sveti regij naslovijo na pristojna ministrstva.  
 
Predlog dokumenta oz. dopisa ministrstvom, ki zajema 4 
predlagane sklepe, je priloga gradivu za Svet  regije.  
 
 
 
 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 
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zanje ter za Sklad za azil in 
migracije, Sklad za notranjo 
varnost in Instrument za 
upravljanje meja in vizume 
predlagamo, da se za glavni 
sklad pri izvajanju programa 
CLLD določi Evropski kmetijski 
sklad za razvoj podeželja. 

4. Nujna je poenostavitev in 
poenotenje vseh 
administrativnih in finančnih 
postopkov in s tem namenom 
določitev enotnih pravil za 
izvajanje programa (določitev 
glavnega sklada).« 

Predlogi se pošljejo z dopisom na 
pristojna ministrstva: MKGP, MGRT, 
SVRK in MDDSZ. 

…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

 

5.   Razno – aktualno zadeve 
b)   Problematika zaprtja turističnih trgovin ob nedeljah in praznikih 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Dopis o  problematiki zaprtja 
turističnih trgovin ob nedeljah 
in praznikih z dne 8.12.2020 
 
Odgovor MGRT na dopis ZKTŠ 
MS z dne 21.10.2020 

 
Svet Pomurske razvojne regije predlaga, 
da se trgovine v TIC-ih in trgovine s 
spominki in regionalnimi/lokalnimi 
izdelki doda med izjeme, ki določajo 
odprtje trgovin ob nedeljah in praznikih. 
 

 
Pobuda za obravnavo je bila podana s strani večih regijskih 
deležnikov, navedenih na dopisu o problematiki zaprtja turističnih 
trgovin ob nedeljah in praznikih z dne 8.12.2020. 
 
Gradivo iz katerega je razvidna problematika je priloga vabilu. 
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Odgovor MGRT na dopis JZ KP 
Goričko z dne 30.10.2020 
Odgovor MGRT na dopis ZUKD 
Vulkanija z dne 23.11.2020 
Informacija inšpektorata z dne 
10.11.2020 in 28.10.2020 

Svet Pomurske razvojne regije 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

 

5.   Razno – aktualno zadeve 
c)   Zaprosilo za soglasje novega izračuna za sofinanciranje Prvega pomurskega materinskega 
doma s svetovalnico od leta 2023 dalje 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Dopis Škofijske karitas Murska 
Sobota z dne 4.12.2020 
 
Predlog nove porazdelitve 
sorazmernega deleža za 
sofinanciranja Prvega 
pomurskega materinskega 
doma s svetovalnico 

 
Svet Pomurske razvojne regije podpira 
nadaljnji razvoj Prvega pomurskega 
materinskega doma s svetovalnico in 
kandidaturo Škofijske karitas Murska 
Sobota za sedemletni Javni socialno 
varstveni program na Ministrstvu za 
delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti. 
 
Svet pomurske razvojne regije podpira 
novo porazdelitev sorazmernega deleža 
za sofinanciranje Prvega pomurskega 
materinskega doma s svetovalnico vseh 
pomurskih občin od leta 2023 dalje.  
 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

Škofijska karitas Murska Sobota je v zadnjih petih letih s soglasno 
podporo vseh pomurskih občin uspešno razvijala Prvi pomurski 
materinski dom s svetovalnico. 
 
Do 18. decembra 2020 mora Škofijska karitas Murska Sobota 
oddati vlogo za sedemletno sofinanciranje Prvega pomurskega 
materinskega doma s svetovalnico na Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti. 
 
V ta namen je gradivu priložen nov izračun sorazmernega deleža. 
Od leta 2023 dalje bodo upoštevani podatke (116.204 prebivalcev 
v Pomurju po občinah, priloga) Ministrstva za finance iz novembra 
2020.  
 
Škofijska karitas Murska Sobota naproša za soglasje k novemu 
izračunu od leta 2023 dalje. Po novem izračunu so spremembe 
minimalne. 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 
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6.   Pobude in predlogi 
a)    Predstavitev kriznega centra za mlade 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Dopis  Centra za socialno delo 
Pomurje z dne 11.7.2020 

 
Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil z aktivnostmi Kriznega centra za 
mlade. 
 
Svet Pomurske razvojne regije …  
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

Krizni center za mlade (KCM) v Murski Soboti deluje od leta 2003. 
Namenjen je otrokom in mladostnikom iz pomurske regije,  od 6. 
leta naprej. Vanj so nameščeni otroci in mladostniki, ki so v 
matičnem okolju izpostavljeni nasilju (psihično, fizično, spolno), jih 
roditelji oziroma skrbniki zanemarjajo – ustrezno ne poskrbijo za 
njihove osnovne potrebe…. 
 
V hiši lahko sočasno biva 6 otrok, ob tem pa so interventni 
sprejemi vedno možni. Hiša je odprta 365 dni, 24 ur, ob tem je 
zagotovljena prisotnost strokovnega delavca, ki nudi prvo socialno 
pomoč, opravi razgovor z otrokom, s starši. 
 
Krizni center za mlade se želi predstaviti vsem pomurskim 
županjam in županom ter obenem izraža prošnjo po pomoči in 
podpori pri njegovem delovanju. 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

 

6.   Pobude in predlogi 
b)    Izvajanje 24-urne dežurne službe pogrebništva 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Dopis  občin G. Radgona, 
Radenci, Apače in Sv. Jurij ob 
Ščavnici z dne 20.7.2020 

 
Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil s problematiko izvajanja 24 -
urne dežurne službe pogrebništva. 
 
Svet Pomurske razvojne regije …  
 

 
Občine UE G. Radgona so na Svet Pomurske razvojne regije 
naslovile dopis glede problematike izvajanja 24 - urne dežurne 
službe pogrebništva, na podlagi prejetega dopisa o izvajanju 24 - 
urne dežurne službe pogrebništva v Mestni občini Murska Sobota, 
podpisanega s strani petih izvajalcev pogrebne dejavnosti. 
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…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

Gradivo prilagamo. 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

 

6.   Pobude in predlogi 
c)    Predstavitev Murskega Vala 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Predstavitev Murskega Vala z 
dne 1.6.2020 

 
Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil s delovanjem Murskega Vala. 
 
Svet Pomurske razvojne regije …  
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

 
Radio Murski Val deluje vse od leta 1958.  
 
Na območju, ki ga radio Murski Val pokriva s svojimi frekvencami, 
živijo Slovenci kot večinski narod, porabski Slovenci na 
Madžarskem, pomurski Madžari, Romi in Hrvati (na območju 
Lendave). 
 
Radio Murski val deluje kot povezovalni dejavnik med večinskim 
narodom in omenjenimi narodnostmi in tako izjemno prispeva k 
sožitju in kakovostnim mednacionalnim odnosom ljudi, ki živijo na 
skupnem geografskem območju, z izjemo porabskih Slovencev v 
skupni državi.  
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

 

6.   Pobude in predlogi 
d)    Predstavitev projekta Dual transfer 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Video predstavitev – na sami 
seji! 

 
Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil z aktivnostmi projekta »Dual 
Transfer«.  

 
DUAL TRANSFER je vsebinska nadgradnja dveh projektov, ki smo 
ju partnerji izvajali v preteklih letih: RIGHT PROFESSION – Pravi 
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Svet Pomurske razvojne regije …  
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

poklic za razvoj in RIGHT PROFESSION 2 – Pravi poklic za razvoj 
regije.   
 
Projekt DUAL TRANSFER je sofinanciran s strani Evropske unije, 
Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Programa 
sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Madžarska 2014 – 2020.  
 
Projekt traja 36 mesecev (1. 9. 2019 – 31. 8. 2022). 
 
Projektno partnerstvo oblikuje 5 partnerjev, ki so: Pomurska 
gospodarska zbornica, Območna obrtno-podjetniška zbornica 
Murska Sobota in Razvojni center Murska Sobota na slovenski 
strani ter Trgovinska in industrijska zbornica županije Zala in 
Trgovinska in industrijska zbornica Železne županije na madžarski 
strani. 
 
Splošni cilj projekta je zagotoviti uvedbo vajeniškega sistema 
izobraževanja, kot nadgradnjo dualnega ter zainteresirati mlade za 
tako obliko poklicnega izobraževanja. S tem bomo prispevali k večji 
zaposljivosti mladih in boljšemu gospodarskemu razvoju v 
obmejnih regijah.  
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

 

6.   Pobude in predlogi 
e)    Seznanitev s dopisom Zavoda za varstvo narave glede projekta Natura Mura 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Dopis  Zavoda RS za varstvo 
narave z dne 3.9.2020  

 
Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil s dopisom Zavoda RS za varstvo 
narave v zvezi s projektom Natura Mura. 
 

 
Zavod RS za varstvo narave je dne 3.9.2020 na Svet Pomurske 
razvojne regije naslovil dopis v zvezi s projektom Natura Mura. 
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Svet Pomurske razvojne regije …  
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

V dopisu Zavod naproša za nadaljnjo podporo projektu in k 
sodelovanju pri njegovi izvedbi. 
 

 

4.   Razno  

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
 

 
Svet Pomurske razvojne regije….  
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

 

  Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

 


