
Razvojni svet Pomurske regije 
 

Murska Sobota, 3. julij 2019 

VABILO ZA 31. SEJO »RSR« 

RAZVOJNEGA SVETA POMURSKE REGIJE  

v sredo, 10. 7. 2019 ob 9. uri 

v DVORANI PGZ (IV. nadstropje), Lendavska 5a, 9000 Murska Sobota. 
 
 
 
Spoštovani člani RSR! 
 
Skladno s 14. členom Poslovnika o delu Razvojnega sveta Pomurske regije (RSR) sklicujem 31. redno 
sejo, s predlaganim dnevnim redom: 
 
 

1. Potrditev zapisnika prejšnje seje: 30. dopisna seja RSR z dne 26. 6. 2019, 

2. Obravnava sprememb in dopolnitev Poslovnika Razvojnega sveta Pomurske regije, 

3. Poročilo o izvajanju RRP 2014-2020 v letu 2018, 

4. Informacija o poteku procesa priprave RRP 2021-2027, 

5. Informacija o izvajanju DRR in poziv MGRT k posredovanju dopolnjenega osnutka DRR 

(tretja sprememba), 

6. Razno.  

 

V skladu s Poslovnikom o delu RSR smo se imenovani člani dolžni udeleževati sej. Odsotnost sporočite 
najpozneje do začetka seje.  
 
 
 

 
V pričakovanju vaše aktivne udeležbe, lep pozdrav! 
 
 

 
Branko Drvarič, l. r. 

                Predsednik RSR 
 
 
 
 
Vabljeni: 

- člani RSR, 
- predsednik SR, 
- skrbnik regije, MGRT, 
- pomurski poslanci, 
- državni svetnik, 
- pogodbeno partnerstvo RRA, 
- mediji. 
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OBRAZLOŽITEV DNEVNEGA REDA 

1. Potrditev zapisnika prejšnje seje 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

Zapisnik 30. dopisne seje RSR z 
dne 26. 6. 2019 
 
 

RSR potrjuje zapisnik 30. dopisne seje 
RSR z dne 26. 6. 2019 v predloženi 
obliki. 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

Zapisnik je priloga k gradivu. 
 
 
 

 

2. Obravnava sprememb in dopolnitev Poslovnika Razvojnega sveta Pomurske regije 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

OSNUTEK dopolnjenega 
poslovnika RSR  
 
Poslovnik RSR z dne 21.9.2012 
 

RSR se je seznanil z osnutkom 
dopolnjenega  poslovnika RSR.  
 
RSR sprejme dopolnjen poslovnik Sveta 
pomurske razvojne regije v predloženi 
obliki.  
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

Poslovnik Razvojnega sveta Pomurske regije je bil sprejet na 
konstitutivni seji dne 21.9.2012.  
 
Osnutek dopolnjenega poslovnika Razvojnega sveta Pomurske 
regije je usklajen z ZSRR-2.  
 
 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 
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3. Poročilo o izvajanju RRP 2014-2020 v letu 2018 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

Letno poročilo o izvajanju RRP 
2014-2020 v letu 2018 
 

RSR potrjuje Letno poročilo o izvajanju 
RRP Pomurje 2014-2020 v letu 2018. 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

V skladu z Uredbo o regionalnih razvojnih programih (Uradni list 
RS, št. 69/12 in 78/15) je za spremljanje izvajanja RRP odgovoren 
RSR, ki sprejema letna in končna poročila o izvajanju RRP, ki jih 
pripravi RRA. 
 
Predlog obravnave je Letno poročilo o izvajanju RRP za leto 2018. 
 
Podrobnejše informacije bodo podane na sami seji. 

 

4. Informacija o poteku procesa priprave RRP 2021-2027 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
 
Ni gradiva! 

RSR se je seznanil s potekom procesa 
priprave  RRP 2021-2027.  
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

Regionalni razvojni program se sprejme za programsko obdobje, ki 
je enako obdobju finančne perspektive Evropske unije. 
 
Razvojni svet Pomurske regije je na svoji 29. dopisni seji dne 
31.8.2018 sprejel sklep o pripravi RRP 2021-2027 in Program 
priprave RRP 2021-2017. 
 
V mesecu oktobru 2018 je bila na Gradu na Goričkem izvedena 
uvodna strateška razvojna konferenca v proces priprave 
strateškega razvojnega dokumenta regije za obdobje 2021-2027, 
ki ji je sledilo niz tematskih premišljevalnic oz. delavnic na temo 
krožnega gospodarstva in krožne potrošnje, človeškega 
potenciala, turizma, podjetnega in vitalnega podeželja, povezane 
in brezogljične Evrope ter energije in prostora.  
 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 
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5. Informacija o izvajanju DRR in poziv MGRT k posredovanju dopolnjenega osnutka DRR (tretja 
sprememba) 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
 
Zapisniki teritorialnih dialogov 
(jan, april, maj 2019) 
 
Tretja sprememba Drugega 
povabila (april 2019) 
 
 
Obrazec št. 1: Seznam 
projektov – POSREDUJEMO 
NAKNADNO! 
 
Zapisnika Odbora RSR  – 
POSREDUJEMO NAKNADNO! 

RSR se je seznanil s potekom aktivnosti 
izvajanja DRR in pozivom MGRT k 
posredovanju dopolnjenega osnutka 
DRR v skladu s tretjo spremembo.  
 
RSR potrjuje uvrstitev najpomembnejših 
regijskih projektov v osnutek 
dopolnjenega dogovora za razvoj regije 
in jih predlaga za izvedbo, v skladu s 
tretjo spremembo Drugega povabila, kot 
sledi: 
 
PN 3.1. Spodbujanje podjetništva 
RSR potrjuje prerazporeditev sredstev v 
višini 65.639,34 EUR na projekt 
Spodbujanje podjetništva na območju KP 
Goričko, nosilca Občine Šalovci. 
 
RSR ponovno potrjuje že uvrščen projekt 
ekonomsko poslovne cone, na Listi B. 
 
RSR potrjuje uvrstitev novih oz. 
rezervnih projektov: 

- Razširitev industrijske cone Mele 
v G. Radgoni nosilca Občine 
Gornja Radgona in  

- Poslovna cona Bogojina nosilca 
Občine Moravske Toplice 

v osnutek dopolnjenega dogovora za 
razvoj regij, na Listo B. 

Dogovor za razvoj Pomurske razvojne regije, ki vključuje 
najpomembnejše regijske projekte, je bil podpisan dne 4.7.2018.  
 
V mesecu januarju, aprilu in maju 2019 so z nosilci regijskih 
projektov iz dogovora za razvoj regije in z MGRT/MZI/MOP 
potekali delovni sestanki oz. teritorialni razvojni dialogi na 
prednostnih naložbah: 

- PN 3.1. Spodbujanje podjetništva,  
- PN 4.4. Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti in  
- PN 6.1. Vlaganje v vodni sektor, 

 
Namen delovnih sestankov je spremljati stanje po posameznih 
projektih (priprava investicijske in projektne dokumentacije, 
priprava vloge za neposredno potrditev operacije,…). 
 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je dne 19.4.2019 
pozvalo regije/RSR k posredovanju dopolnjenega osnutka 
dogovora za razvoj regij v okviru Drugega povabila (3. 
sprememba). Poziv je odprt do 15. julija 2019. 
 
Ministrstvo regije poziva k dopolnitvi osnutka dogovora z 
dodatnimi projektnimi predlogi, ki morajo poleg že obstoječih, 
izpolnjevati tudi dodatne pogoje oz. z vključitvijo sprememb 
projektov, ki so v dogovor že vključeni, če so le-te potrebne, v 
primeru prostih sredstev. 
 
Dne 29.5.2019 je RCMS poslal pomurskim občinam Poziv k 
predložitvi novih rezervnih projektnih predlogov in ažuriranih 
predlogov iz Liste B za dopolnitev dogovora za razvoj regij – drugo 
povabilo, 3. sprememba.  
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PN 4.4. Spodbujanje multimodalne 
urbane mobilnosti 
RSR potrjuje prerazporeditev ostanka 
sredstev v višini 223.125,78 EUR na 
ostale projekte v podpisanem Dogovoru 
za razvoj regije po ključu 8,22 EUR/M. 
 
RSR potrjuje uvrstitev novih oz. 
rezervnih projektov: 

- Kolesarska povezava Gomilica -

Lipa nosilca Občine Turnišče in  

- Kolesarska pot Lipovci - Gančani 
nosilca Občine Beltinci 

v osnutek dopolnjenega dogovora za 
razvoj regij, na Listo B. 
 
PN 6.1. Vlaganje v vodni sektor 
RSR ponovno potrjuje že uvrščene 
projekte oskrbe z odpadno vodo 
(kanalizacijski sistemi), na Listi B. 
 
RSR… 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

Dne 18.6.2019 so člani SR na 77. redni seji obravnavali predmetno 
točko. 
 
Dne 4.7. je sklican Odbor RSR za gospodarstvo in dne 5.7.2019 
Odbor RSR za okolje, prostor in infrastrukturo.  
Odbora bosta obravnavava na poziv prispele nove oz. rezervne 
projektne predloge in pripravila predlog seznama projektnih 
predlogov za obravnavo in potrditev na RSR. Prav tako se bosta 
seznanila s spremembami obstoječih projektih predlogov. 
 
V skladu z drugim povabilom mora RSR sprejeti sklep o uvrstitvi 
najpomembnejših projektov v osnutek dopolnjenega dogovora za 
razvoj regije in jih predlagati za izvedbo.  
 
Na podlagi sklepa RSR pošlje RRA osnutek dopolnjenega dogovora 
za razvoj regije na MGRT.   
 
 
 
 
 
 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

 

6. Razno 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 RSR …… 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

 

 


