
Svet Pomurske razvojne regije 

 
Murska Sobota, 20.3.2018 

 

VABILO NA SEJO 

»SVETA POMURSKE RAZVOJNE REGIJE« 

 

ki bo sredo, 28.3.2018 ob 9. uri 

CEROP d.o.o., Vaneča 81/b, 9201 Puconci, sejna soba 

 

 

Spoštovani! 

 

Skladno s 7. in 8. členom Poslovnika o delovanju Sveta pomurske razvojne regije sklicujem 72. redno 

sejo:  

 

DNEVNI RED:  

1. Potrditev zapisnika prejšnje seje 
- zapisnik 70. in 71. redne seje SR 

2. Poročilo o izvajanju SRN v letu 2017 
3. Potrditev razdelilnika sredstev SRN v letu 2018  
4. Vključitev MSNS občin Lendava, Dobrovnik, M. Toplice, Hodoš in Šalovci v Regijsko razvojno 

mrežo Pomurje 
5. Aktivna participacija občin pri bolj učinkovitem izvajanju Regijske garancijske sheme za 

Pomurje 
6. Pomurje kot turistična destinacija – RDO koordinator 
7. Informacija o DRR 
8. Program obeleževanja 100-letnice združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom 
9. Prenos predsedovanja in verifikacija novega predsedstva 
10. Aktualna problematika delovanja javnega zavoda Pomurske lekarne  -  DODATNA TOČKA  
11. Razno:  

a) Kratka predstavitev projekta DEMO-EC – vključevanje upravljanja mobilnosti v 
pomurske občine 

b) Informacija o SPOT Svetovanje Pomurje 
c) Informacija o WiFI4EU – brezplačen internet na javnih mestih 
d) Informacija o Obrambi pred točo 

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

 

Prosimo, da nam do ponedeljka, 26. marca 2018 sporočite svojo prisotnost ali odsotnost na seji. 

 

 

Lep pozdrav! 

                              PREDSEDNIK SR  

  Ludvik Novak,  župan Občine Puconci, l.r. 
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Vabljeni: 

▪ člani SR (pomurski župani), 
▪ predsednik RSR, 
▪ predstavnik (-ica) Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti, k tč 4, 
▪ g. Stanislav Sraka in predstavnik (-ica) Slovensko regionalno razvojnega sklada, k tč 5, 
▪ g. Goran Šoster, Prleška razvojna agencija giz, k tč 6, 
▪ predstavnik (-ica) Mestne občine Murska Sobota k tč 8, 
▪ predstavnik (-ica) JZ Pomurske lekarne, k tč 10, 
▪ pomurski poslanci DZ RS, 
▪ 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 70. redne seje SR z 
dne 5. 12.2017  
 
Zapisnik skupne seje RSR in SR 
z dne 6.2.2018 
 
 

 
Svet Pomurske razvojne regije potrjuje 
zapisnik 70. redne seje z dne 5.12.2017 
v predloženi obliki.  
 
Svet Pomurske razvojne regije potrjuje 
zapisnik  skupne seje RSR in SR (71. 
redna seja) z dne 6.2.2018 v predloženi 
obliki.  
 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

 
SR potrjuje zapisnik 70. redne seje SR z dne 5.12.2017, ki je 
priloga k gradivu. 
 
SR potrjuje zapisnik skupne seje RSR in SR (71. redna seja SR z 
dne 6.2.2017), ki je priloga k gradivu. 
 
 
 

 

2. Poročilo o izvajanju splošnih razvojnih nalog v letu 2017 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Uvod k poročilu 2017 
 
Poročilo o izvajanju splošnih 
razvojnih nalog v letu 2017 

 
Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil s Poročilom o izvajanju splošnih 
razvojnih nalog v Pomurski regiji za leto 
2017. 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

Splošne razvojne naloge so v letu 2017 izvajale sledeče razvojne 
institucije, vpisane v evidenco RRA pri MGRT z dnem 26. 2. 2016 
oz. 19.5.2017: 
 
-  Razvojni center Murska Sobota, nosilna RRA, 
-  Razvojna agencija Sinergija, sodelujoča institucija, 
-  PORA, razvojna agencija Gornja Radgona, sodelujoča institucija, 
-  Prleška razvojna agencija, giz, sodelujoča institucija in 
-  Zavod za turizem in razvoj Lendava, sodelujoča institucija. 
 
V skladu s Pogodbo o sodelovanju pri izvajanju splošnih razvojnih 
nalog na območju Pomurske regije za programsko obdobje 2014-
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2020, in dodatkom št. 1 in št. 2, podpisani s strani razvojnih 
institucij morajo le-te najmanj 1x letno pisno poročati Svetu regije 
o izvajanju splošnih razvojnih nalog. 
 
Letno poročilo o izvajanju nalog za leto 2017 je priloga k gradivu. 

 

3. Potrditev razdelilnika sredstev sofinanciranja splošnih razvojnih nalog v letu 2018 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
 
Objava višine zneska 
sofinanciranja v letu 2017 in 
2018 z dne 15.5.2017 
 
Razdelilnik sredstev 
sofinanciranja splošnih 
razvojnih nalog v letu 2018 
 
Izvajanje splošnih razvojnih 
nalog v letu 2018 

 
Svet Pomurske razvojne regije potrjuje 
razdelilnik sredstev sofinanciranja 
splošnih razvojnih nalog v letu 2018.  
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

 
Višina zneska sofinanciranja splošnih razvojnih nalog MGRT za 
Pomurje v letu 2018 je največ do 92.955 evrov (60% sredstev). 
Ostala sredstva morajo zagotoviti občine.  
 
Odločba o vpisu RRA (Razvojni center Murska Sobota) in 
sodelujočih razvojnih institucij (Razvojna agencija Sinergija, PORA, 
razvojna agencija G. Radgona in Prleška razvojna agencija giz) v 
evidenco RRA pri MGRT je bila izdana dne 26.2.2016, pod št. 3030-
2/2016/3.  
 
Odločba o vpisu Zavoda za turizem in razvoj Lendava, ki je prevzel 
naloge Organa skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik 
in Kobilje na območju UE Lendava v evidenco RRA pri MGRT je bila 
izdana dne 19.5.2017, pod št. 3030-11/2013/218. 
 
Razvojne institucije si bodo sredstva MGRT delile glede na določbe 
Pravilnika o regionalnih razvojnih agencijah, po dogovorjenem 
deležu in po ključu števila prebivalcev.  
 
Razdelilnik sredstev za leto 2018 je priloga k gradivu. 
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4. Vključitev MSNS občin Lendava, Dobrovnik, M. Toplice, Hodoš in Šalovci v Regijsko razvojno mrežo 
Pomurja   

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
 
Dopis za MSNS občin Lendava, 
Dobrovnik, M. Toplice, Hodoš 
in Šalovci 
 
 
 

 
Svet Pomurske razvojne regije potrjuje 
vključitev madžarskih samoupravnih 
narodnih skupnosti občin Lendava, 
Dobrovnik, M. Toplice, Hodoš in Šalovci 
v Regijsko razvojno mrežo Pomurje. 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

 
Regijska razvojna mreža Pomurje (RRM) je oblika pogodbenega 
povezovanja ključnih razvojnih institucij za uresničevanje razvojnih 
prioritet regije in pokriva celotno regijo. Sestava RRM se v skladu s 
potrebami, tudi spreminja oz. dopolnjuje o čemer, v skladu s 
Pravilnikom o regionalnih razvojnih agencijah in Sporazumom o 
vzpostavitvi in sodelovanju v Regijski razvojni mreži Pomurje, 
sklepata Razvojni svet Pomurske regije (RSR) in Svet Pomurske 
razvojne regije (SR). 
 
Občinske madžarske samoupravne narodne skupnosti so osebe 
javnega prava, katerih cilj in naloga je ohranitev madžarske 
narodne skupnosti dotične občine, ohranitev njenega maternega 
jezika, narodne zavesti, izvajanje posebnih pravic, ki jih zagotavlja 
ustava in zakoni, ter uveljavljanje njenih potreb in interesov.  
 
Občinske MSNS (skupaj s PMSNS) stremijo k razvoju dvojezičnega 
območja na različnih področjih, med drugim tudi na področju 
gospodarstva. 
 
SRRS vsako leto objavlja Javni razpis za dodeljevanje sredstev 
projektom na območju avtohtonih narodnih skupnosti za različne 
namene. Pri namenu C, je eden izmed opredeljenih razpisnih 
pogojev, da je vlagatelj lahko le tista pravna oseba, ki je vključena 
v regijsko razvojno mrežo. 
 
Podrobnejše informacije bodo podane na sami seji. 
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5. Aktivna participacija občin pri bolj učinkovitem izvajanju Regijske garancijske sheme za Pomurje 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
 
Pobuda za Oblikovanje 
skupnega ukrepa Regijske 
garancijske sheme (RGS) za 
mala in srednja podjetja (MSP)  

 
Svet Pomurske razvojne regije Svet se je 
seznanil s pobudo za Oblikovanje 
skupnega ukrepa Regijske garancijske 
sheme (RGS) za mala in srednja podjetja 
(MSP) in poziva vse pomurske občine, 
da se pobudi aktivno pridružijo. 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

Na podlagi pobude Slovenskega regionalno razvojnega sklada in 
pobud regijskih izvajalcev regijske garancijske sheme (RGS) - v 
primeru Pomurja je to Razvojna agencija Sinergija, sodelujoča RRA 
za Pomurje – je RA Sinergija v mesecu novembru 2017 poslala 
vsem županjam in županom pomurskih občin povabilo, s katerim 
Slovenski regionalno razvojni sklad vabi k oblikovanju skupnega 
finančnega razvojnega produkta za pospeševanje razvoja mikro, 
malega in srednje velikega (MSP) gospodarstva v Pomurski regiji, 
preko regijskega izvajalca RGS, RA Sinergija.  
 
Cilj pobude je skupna namera, da iz razpoložljivih virov Sklada kot 
Garanta za garancijski potencial, skupaj z občinami čim 
učinkoviteje spodbujamo gospodarstvo.  
 
Sklad si prizadeva narediti finančni produkt čim bolj privlačen za 
podjetnike, zato smo se obrnili na občine z možnostjo zagotovitve 
nepovratnih sredstev v določenem deležu podprte investicije ali z 
zagotovitvijo sredstev za subvencijo obrestne mere s strani občine. 
 
Glede na to, da imajo nekatere občine v svojih proračunih 
zagotovljena oz. planirana sredstva, ki so namenjena 
pospeševanju razvoja gospodarstva, je bil podan predlog 
sodelovanja na način združevanja finančnih virov za spodbujanje 
razvojnih investicij s področja podjetništva. Sklad zagotavlja 
garancije za bančna posojila v višini od 50 % do 80 % od 
odobrenega posojila, občine pa bi zagotovile nepovratna sredstva 
v določenem deležu podprte investicije ali pa zagotovile sredstva 
za subvencijo obrestne mere. 
 
Podrobnejše informacije bodo podane na sami seji. 
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6.  Pomurje kot turistična destinacija – RDO koordinator 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
 
 
 
Javni razpis za sofinanciranje 
razvoja promocije turistične 
ponudbe vodilnih turističnih 
destinacij v Sloveniji 

 
Svet Pomurske razvojne regije se strinja 
s konstituiranjem RDO Pomurje kot 
samostojne pravne osebe v obliki 
neprofitne družbe z omejeno 
odgovornostjo. Postopek konstituiranja 
koordinira pooblaščena regijska 
organizacija za turizem (PRA giz). 
 
 
Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil z namero o skupni prijavi občin, 
ki so v Strategiji trajnostne rasti 
slovenskega turizma 2017 – 2021 
opredeljene kot vodilne destinacije, na 
Javni razpis za sofinanciranje razvoja 
promocije turistične ponudbe vodilnih 
turističnih destinacij v Sloveniji.  
 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

 
Svet pomurske regije je 5. decembra 2017 na 70. redni seji sprejel 
sklep: “Svet Pomurske razvojne regije v tej fazi potrjuje koncept 
organizacijskega modela RDO, s tem, da ga je potrebno uskladiti s 
konceptom trženja in organiziranosti Expana in ga ponovno 
predstaviti na regijskih organih.” 
 
Na osnovi tega sklepa je koordinator turizma na področju regije 
(PRA giz) opravil vse potrebne sestanke za uskladitev razvojnih 
načrtov Expana in RDO Pomurje. Usklajen predlog predvideva 
skupno turistično promocijo Pomurja. Mestna občina Murska 
Sobota bo zagotovila prostore za delovanje RDO Pomurje v novi 
zgradbi Expano. V razpravah s ključnimi akterji turizma v regiji po 
70. seji SR se je pokazala potreba po ustanovitvi RDO Pomurje v 
obliki samostojne pravne osebe. Pomurska regija na mrežni model 
organiziranosti turizma, kakršen je bil deloma potrjen na prejšnji 
seji SR še ni pripravljena.   
 
Koordinacijski odbor RDO Pomurje priporoča ustanovitev RDO 
Pomurje v obliki neprofitne d.o.o., v katero se z ustanovnimi deleži 
vključijo vsi zainteresirani akterji: občine, gospodarske 
organizacije, nevladne organizacije in posamezniki. Vključenost 
širokega kroga organizacij znižuje breme sofinanciranja in 
povečuje učinkovitost promocije regije. 
 
Sofinanciranje turistične promocije Pomurja in drugih regij  bo v 
letih 2018 in 2019 sofinancirala tudi EU preko sklada ESRR in 
Republika Slovenija (MGRT).  
Javni razpis  za sofinanciranje razvoja promocije ponudbe vodilnih 
turističnih destinacij v Sloveniji je namenjen krepitvi vodilnih 
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destinacij s poudarkom na pospeševanju digitalne promocije na 
tujih trgih.  
 
Vodilna destinacija v Pomurski regiji je opredeljena z naslednjo 
formulacijo  »Moravske Toplice, Radenci, Lendava (Pomurje)«. 
Kljub interpretacijam, da je za prijavo potrebna 2/3 večina vseh 
občin v regiji, zadošča, da se uskladita vsaj dve od navedenih treh 
občin. Prijava na javni razpis mora vsebovati obvezno vključevanje 
vse regije, ne glede na število usklajenih občin vodilne turistične 
destinacije. Na razpisu je možno pridobiti 90% nepovratnih 
sredstev oz. največ do 225.000. Več o razpisu na povezavi 
http://www.mgrt.gov.si . 
 

Predlog organiziranosti RDO Pomurje in javni razpis bo na seji 
predstavil koordinator področja turizma. 

 

7.  Informacija o dogovoru za razvoj regije 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
 
 

 
Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil z informacijo o dogovoru za 
razvoj regije. 
  
 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je dne 13.11.2017 
povabilo razvojne svete regij k dopolnitvi Dogovora za razvoj regij 
– Drugo povabilo. 
 
Osnutek dopolnjenega Dogovora za razvoj Pomurske regije 2018-
2020 je bil v roku, tj. 15.2.2018 oddan na MGRT. 
 
Dne 27.2.2018 je RCMS s strani MGRT prejel poziv za dopolnitev 
Osnutka dopolnjenega dogovora za razvoj regij, ki se je navezoval 
predvsem na dopolnitve večine obrazcev št. 2 projektnih 
predlogov, v tabeli 17: Prikaz okvirne celotne vrednosti po 
predvidenih virih financiranja, z navedbo podrobnejših virov 
financiranja.  
  

http://www.mgrt.gov.si/
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Dopolnitve so bile oddane dne 28.2.2018. Na podlagi prejetih 
dopolnitev je MGRT posredovalo Obrazce št. 2 posameznih 
projektov Pomurske regije v obravnavo na pristojna resorna 
ministrstva. 
 
Podrobnejše informacije o poteku teritorialnega dialoga bodo 
podane na sami seji. 

 

8. Program obeleževanja 100-letnice združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Program Obeleževanja 100. 
letnice, marec 2018 
 

 
Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil s Programom obeleževanja 
100-letnice združitve prekmurskih 
Slovencev z matičnim narodom.  
 
 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

Iniciativni odbor za pripravo aktivnosti ob 100. obletnici 
priključitve Prekmurja k matičnemu narodu, ki je bil ustanovljen s 
sklepom Sveta regije dne 21. junija 2017, je v času od imenovanja 
izvedel 4 sestanke. V tem času so bili tudi izvedeni številni sestanki 
z različnimi ustanovami ter zbrani predlogi za obeležitev obletnice.  
 
Na zadnjem sestanku dne 20. 3. 2018 je bil potrjen  Program 
obeleževanja 100 – letnice združitve prekmurskih Slovencev z 
matičnim narodom. Program opredeljuje zgodovinski pomen 
združitve, sedanji pomen obeležitve združitve, kronologijo 
dosedanjih aktivnosti odbora, program na državnem in 
regionalnem nivoju, pobude širšega pomena ter že znan nabor 
pobud in aktivnosti v regiji.  
 
Bistvo predloženega gradiva je, da je program »odprtega« značaja 
in se bo sprotno dopolnjeval oziroma nadgrajeval.  
 
Podrobnejše informacije bodo podane na sami seji. 
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9.  Prenos predsedovanja in verifikacija novega predsedstva 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
 
 
 

Svet Pomurske razvojne regije verificira 
tri-člansko Predsedstvo SR:  
 
za obdobje od imenovanja dalje za čas 
12 mesecev se imenujejo: 
 
PREDSEDNIK:  
župan Občine Velika Polana, 
mag. Damijan Jaklin, 
 
PRVI NAMESTNIK:  
župan Občine Šalovci, 
Iztok Fartek, 
 
DRUGI NAMESTNIK:  
župan Občine Moravske Toplice, 
Alojz Glavač. 
 
 
 
 
Svet Pomurske razvojne regije za 
obdobje od imenovanja dalje in za čas 12 
mesecev v razširjeno Predsedstvo SR  
ponovno imenuje g. Slavka Petovarja, 
župana Občine Veržej, predstavnika z 
desnega brega reke Mure. 
 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

Iz Poslovnika o delu Sveta Pomurske razvojne regije (z dne, 
20.1.2006 in 16.3.2009): 
 
»Predsedstvo je sestavljeno iz enega predstavnika lokalnih 
skupnosti desnega brega reke Mure in dveh predstavnikov lokalnih 
skupnosti levega brega reke Mure.« 
 
Mandat predsednika predsedstva traja dvanajst mesecev, pri 
čemer prvi namestnik po koncu mandata predsednika postane 
predsednik predsedstva za naslednjih dvanajst mesecev, 
predsedstvo pa se dopolni z novim drugim namestnikom, ki po 
preteku dvanajstih mesecev postane prvi namestnik predsednika.  
 
Po načelu rotiranja se v predsedstvu za največjo občino po številu 
prebivalcev zvrsti župan naslednje največje občine po številu 
prebivalcev na levem ali desnem bregu reke Mure in za najmanjšo 
občino po številu prebivalcev se zvrsti župan naslednje najmanjše 
občine po številu prebivalcev na levem bregu reke Mure. 
 
V primeru, da župan, katere od občin, članic sveta, ne želi prevzeti 
in opravljati delo v predsedstvu, se po rotirajočem sistemu 
predsedstvo dopolni z županom naslednje občine, na način iz 
prejšnjega odstavka. Enako velja tudi za primer, ko kateri od 
županov predsedstva med trajanjem mandata odstopi od svoje 
funkcije.« 
 

 
Prenos predsedstva bo predlagan na sami seji kot izhaja iz 
predloga sklepa. 

11. (enajsto) PREDSEDSTVO, 28.3.2018, PUCONCI 
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Predsedstvo SR vključuje vse tri predstavnike z levega brega reke 
Mure, zato je bil s strani Predsedstva SR podan predlog, da se 
nadaljuje »razširjeno« Predsedstvo SR s predstavnikom z desnega 
brega reke Mure, tj. s predstavnikom Razvojnega sveta kohezijske 
regije Vzhodna Slovenija, g. Slavkom Petovarjem, županom Občine 
Veržej. 
 
*V regiji je 8 županov z desnega brega reke Mure in 19 županov z levega 
brega reke Mure. 

 

 

10.    Aktualna problematika delovanja javnega zavoda Pomurske lekarne  -  DODATNA TOČKA  

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

  
Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil z aktualno problematiko 
delovanja javnega zavoda Pomurske 
lekarne.  
 
 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

 
Informacije bodo podane na sami seji. 
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11.  Razno 
11. a) Kratka predstavitev projekta DEMO-EC – vključevanje upravljanja mobilnosti v pomurske občine 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

  
 

 
Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil s projektom DEMO-EC – 
vključevanje upravljanja mobilnosti v 
pomurske občine. 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

 
Projekt DEMO-EC se izvaja v sklopu programa INTERREG EUROPE. 
Projekt se tematsko navezuje na Celostne prometne strategije 
(CPS), saj je njegov namen vključiti upravljanje mobilnosti v 
občinski razvoj s pomočjo analiz, načrtovanja, izmenjavo in 
razširjanjem dobrih praks za izboljšanje učinkovitosti politik na 
področju zmanjšanja ogljičnih emisij v prometu.  
 
V sklopu projekta bila opravljena SWOT analiza stanja v naši regiji, 
ki je pokazala določene prednosti, a tudi pomanjkljivosti pri 
uvajanju upravljanja mobilnosti v politike, ki jih izvajajo občine. 
 
Zato predlagamo, da se v sklopu projekta strategije, akcijski načrti, 
prioritete in smernice, definirane v projektu DEMO-EC, uvrstijo in 
integrirajo v bodoče strateške dokumente regije. 
 
Več informacij bo podanih na sami seji. 

 

11.  Razno 
11. b) Informacija o SPOT Svetovanje Pomurje 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

  
Informacija o SPOT svetovanje 
Pomurje 

 
Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil z aktivnostmi SPOT Svetovanje 
Pomurje. 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

Z začetkom januarja 2018 so bile na ravni statističnih regij 
vzpostavljene Slovenske poslovne točke, na katerih se bodo 
izvajale brezplačne storitve svetovanja za potencialne podjetnike 
in mikro, mala ter srednja velika podjetja (MSP).  
Namen storitev je krepitev podjetniškega potenciala za MSP in 
pospeševanje ustanavljanja novih MSP. 
 



Svet Pomurske razvojne regije 

 

V Pomurju bo SPOT svetovanje izvajal konzorcij, ki ga sestavljajo:  
- Razvojni center Murska Sobota, 
- Pomurska gospodarska zbornica, 
- Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota. 
 
Informacija bo podana na sami seji. 

 

11.  Razno 
11. c) Informacija o WiFI4EU – brezplačen internet na javnih mestih 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

  
 

Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil z aktualnimi informacijami o 
WiFi4EU. 
 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

V mesecu septembru 2017 je bila potrjena shema za brezplačen 
internet na javnih mestih WiFi4EU v višini 120 mio evrov za 
obdobje 2017-2019 v okviru katere bo financirana namestitev 
najsodobnejše opreme za brezžični internet v središčih javnega 
življenja (parki, trgi, javne zgradbe, knjižnice, zdravstveni domovi 
in muzeji). 
 
Dne 20.3.2018 se je odprl portal WIFI4EU namenjen registraciji 
upravičencev. Javni razpis za prijavo projektov bo objavljen dne 
15.05.2018.  
 
Informacija bo podana na sami seji. 
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11.  Razno 
11. d) Informacija o obrambi pred točo 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 Odgovor MKGP glede širitve 
območja obrambe pred točo 
(jan 2018) 
 

Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil z aktualnimi informacijami o 
obrambi pred točo. 
 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

V mesecu decembru 2017 so se predstavniki regije udeležili 

delovnega sestanka na MKGP glede širitve območja obrambe pred 

točo v Pomurju. 

 

Odgovor MKGP glede širitve območja obrambe pred točo z dne 

12.1.2018 je del gradiva. 

 

Pomurske občine so dne 12.2.2018 s strani Občine Dobrovnik po 

elektronski pošti prejele predlog SOS-a vezano na obrambo pred 

točo na območju SV Slovenije za leti 2018 in 2019. 

 

Informacija  bo podana na sami seji. 

 

 

 

 

 

 

 


