
Svet Pomurske razvojne regije 

 
Murska Sobota, 4. 2. 2019 

 

VABILO NA SEJO 

»SVETA POMURSKE RAZVOJNE REGIJE«, 

 

ki bo v ponedeljek, 11. 2. 2019 ob 9. uri 

v Dvorani PGZ, Lendavska ulica 5a, IV. nadstropje, Murska Sobota. 

 

 

Spoštovani! 

 

Skladno s 7. in 8. členom Poslovnika o delovanju Sveta pomurske razvojne regije sklicujem 76. redno 

sejo:  

 

DNEVNI RED:  

 
1. Verifikacija članov Sveta pomurske razvojne regije po lokalnih volitvah 
2. Potrditev zapisnika prejšnje seje:  

a) Zapisnik 75. redne seje SR z dne 16.10.2018 
3. Obravnava sprememb in dopolnitev Poslovnika SR 
4. Informacija o poteku izvajanja DRR 
5. Predstavitev delovanja Pomurske turistične zveze 
6. Razprava o ustanovitvi Pokrajine Pomurje 
7. Razno 

a) Informacija o težavah pri sprejemanju OPN v luči podatkov o poplavni ogroženosti  
b) Informacija o poteku procesa priprave RRP 2021-2027 
c) informacija občinam naj posredujejo konkretna vprašanja za Center za socialno delo 

Pomurje  
 

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

 

Prosimo, da nam do četrtka, 7. februarja 2019 sporočite svojo prisotnost ali odsotnost na seji. 

 

 

Lep pozdrav! 

                              PREDSEDNIK SR  

  Iztok Fartek, župan Občine Šalovci, l. r. 

 

 

Vabljeni: 

▪ člani Sveta Pomurske razvojne regije 
▪ predsednik Razvojnega sveta Pomurske regije, 
▪ g. Uroš Kamenšek, predsednik PTZ, k tč 5, 
▪ g. Marjan Maučec, državni svetnik, 
▪ pomurski poslanci, 
▪ pomurski člani Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija, 
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▪ skrbnik regije MGRT, 
▪ območne razvojne agencije,  
▪ mediji. 
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OBRAZLOŽITEV DNEVNEGA REDA 

 

1. Verifikacija članov Sveta pomurske razvojne regije po lokalnih volitvah 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Seznam članov SR  

 
Svet Pomurske razvojne regije verificira 
člane Sveta pomurske razvojne regije.   
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

 
V mesecu novembru in decembru 2018 so potekale lokalne volitve 
županov/županj. Župani/županja so se zamenjali v osmih 
pomurskih občinah.  
 
V skladu z ZSRR-2 je v regiji, kjer živi madžarska narodna skupnost, 
član sveta tudi predsednik sveta samoupravne narodne skupnosti. 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

 

2. Potrditev zapisnika prejšnje seje 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Zapisnik 75. redne seje SR z 
dne 16.10.2018 
 
 
 

 
Svet Pomurske razvojne regije potrjuje 
zapisnik z dne 16.10.2018 v predloženi 
obliki.  
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  
 

 
SR potrjuje zapisnik 75. redne seje SR z dne 16.10.2018, ki je 
priloga gradivu.   
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3. Obravnava sprememb in dopolnitev Poslovnika SR 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
OSNUTEK dopolnjenega 
poslovnika Sveta Pomurske 
razvojne regije 
 
Poslovnik Sveta Pomurske 
razvojne regije z dne 
20.1.2006 in 
spremembe/dopolnitve 
poslovnika z dne 16.3.2009 
 
 

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

 
Poslovnik Sveta Pomurske razvojne regije je bil sprejet na seji SR 
dne 20.1.2006. Spremembe oz. dopolnitve poslovnika Sveta 
Pomurske razvojne regije so bile sprejete na seji SR z dne 
16.3.2009.  
 
Osnutek dopolnjenega poslovnika Sveta Pomurske razvojne regije 
je usklajen z ZSRR-2.  
 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

 

4. Informacija o poteku izvajanja DRR  

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
NI gradiva! 

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

 
Dogovor za razvoj Pomurske razvojne regije, ki vključuje 19 
najpomembnejših regijskih projektov, je bil podpisan dne 
4.7.2018.  
 
V mesecu decembru 2018 sta Razvojni center Murska Sobota in 
Zavod za turizem in razvoj Lendava naredila (interno) poizvedbo 
stanja projektov v okviru DRR na vseh prednostnih naložbah.  
 
V mesecu decembru je MOP v okviru PN 6.1. Vlaganje v vodni 
sektor, specifični cilj 2: Večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno 
ustrezno pitno vodo poslal občinam Poziv k dopolnitvi projektnih 
predlogov, z rokom predložitve dokumentacije 2 meseca 
(Nadgradnja vodovoda sistema B) oz. 4 mesece (Nadgradnja 
vodovoda sistema C – 2. Faza) od prejema poziva. 
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S strani MGRT smo z namenom spremljanja in načrtovanja 
projektov prejeli poizvedbo o stanju projektov na PN 3.1. 
Spodbujanje podjetništva. Pridobljene informacije s strani občin o 
stanju njihovih projektov smo posredovali na MGRT v sredini 
januarja 2019.   
 
Dne 28.1.2019 in 29.1.2019 so potekali teritorialni dialogi /delovni 
sestanki med ministrstvi in nosilci projektov za vse prednostne 
naložbe:  
PN 3.1. Spodbujanje podjetništva, PN 4.4. Spodbujanje 
multimodalne urbane mobilnosti in za PN 6.1. Vlaganje v vodni 
sektor. 
Namen delovnih sestankov je bil pregled stanja na posameznih 
projektih iz DRR ter informacija o predvideni časovnici izvedbe 
projektov. 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

 

5. Predstavitev delovanja Pomurske turistične zveze 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Program dela Pomurske 
turistične zveze, februar 2019 

 
Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil z delovanjem Pomurske 
turistične zveze.   
 
 
 …..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 
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6. Razprava o ustanovitvi Pokrajine Pomurje 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Dopis Občine Dobrovnik z dne 
19.1.2019 

 
Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil s pobudo o ustanovitvi 
Pokrajine Pomurje.  
 
 …..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

 

7.  Razno 
a) Informacija o težavah pri sprejemanju OPN v luči podatkov o poplavni ogroženosti 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

Dopis Občine Razkrižje z dne 
22.1.2019 
 
Zabeležka sestanka med MOP 
in Občino Puconci z dne 
17.7.2018 
 
 

 
Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil s problematiko poplavne 
ogroženosti ter dolgotrajnih postopkov 
sprejemanja OPN.   
 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 
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7. Razno 
b) Informacija o poteku procesa priprave RRP 2021-2027 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
NI gradiva. 
 
 

 
Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil s potekom procesa priprave  
RRP 2021-2027.  
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

 

7. Razno 
c) Informacija občinam naj posredujejo konkretna vprašanja za Center za socialno delo Pomurje  

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Ni gradiva. 
 
 

 
Svet Pomurske razvojne regije naproša 
občine, da do roka  …….. na RCMS 
posredujejo  vprašanja oz. izpostavijo 
problematiko, ki se nanaša na delo 
Centra za socialno delo Pomurja. 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

 
Na 74. redni seji SR je bil podan predlog, da se na sejo SR povabi 
novega direktorja Centra za socialno delo Pomurje, da predstavi 
aktualno delovanje in naloge centra. 
 
Predstavitev delovanja centra je predvidena na naslednji seji SR. 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 
 

 


