
Svet Pomurske razvojne regije 

 
Murska Sobota, 10. 6. 2019 

 

 

VABILO NA SEJO 

»SVETA POMURSKE RAZVOJNE REGIJE«, 
 

ki bo v torek, 18. 6. 2019 ob 9. uri 

v turistično nastanitvenem centru Peterloug, Markovci 93, Markovci, 9204 Šalovci 

 

 

 

Spoštovani! 

 

Skladno s 7. in 8. členom Poslovnika o delovanju Sveta pomurske razvojne regije sklicujem 77. redno 

sejo:  

 

DNEVNI RED:  

1. Potrditev zapisnika prejšnje seje:  
a) Zapisnik 76. redne seje SR z dne 11.2.2019 

2. Poročilo o izvajanju splošnih razvojnih nalog (SRN) v letu 2018 
3. Razdelilnik sredstev SRN v letu 2019 
4. Poročilo o izvajanju RRP 2014-2020 v letu 2018 
5. Informacija o izvajanju DRR in poziv MGRT k posredovanju dopolnjenega osnutka DRR (tretja 

sprememba) 
6. Pismo o zavezništvu – Kohezijska regija Vzhodna Slovenija 
7. Pobuda za vzpostavitev železniške povezave Rédics – Lendava – Beltinci 
8. Problematika razvojnih ambulant v Pomurski regiji 
9. Predstavitev projekta »Right Profession II« (Pravi poklic za razvoj regije) 
10. Informacija o prekinitvi izvajanja RGS v pomurski in drugih regijah 
11. Prenos predsedovanja in verifikacija novega predsedstva SR 
12. Razno  

 

 

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

 

Svojo prisotnost ali odsotnost na seji nam sporočite do petka, 14. junija 2019. 

 

 

 

Lep pozdrav! 

                              PREDSEDNIK SR  

  Iztok Fartek, župan Občine Šalovci, l. r. 
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Vabljeni: 

▪ člani Sveta Pomurske razvojne regije 
▪ predsednik Razvojnega sveta Pomurske regije, 
▪ g. Robert Grah, direktor Pomurske gospodarske zbornice, k tč 8, 
▪ g. Marjan Maučec, državni svetnik, 
▪ pomurski poslanci, 
▪ 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 76. redne seje SR z 
dne 11.2.2019 
 
 
 

 
Svet Pomurske razvojne regije potrjuje 
zapisnik z dne 11.2.2019 v predloženi 
obliki.  
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  
 

 
SR potrjuje zapisnik 76. redne seje SR z dne 11.2.2019, ki je priloga 
gradivu.   
 
 

 

2. Poročilo o izvajanju splošnih razvojnih nalog v letu 2018 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Uvod k poročilu 2018 
 
Poročilo o izvajanju splošnih 
razvojnih nalog v letu 2018  
 

 
Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil s Poročilom o izvajanju splošnih 
razvojnih nalog v Pomurski regiji za leto 
2018. 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

Splošne razvojne naloge so v letu 2018 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-
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 2018 je priloga k gradivu. 
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3. Potrditev razdelilnika sredstev sofinanciranja splošnih razvojnih nalog v letu 2019 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Objava višine zneska 
sofinanciranja SRN po regijah 
v letu 2019 z dne 5.4.2019 
 
Razdelilnik sredstev 
sofinanciranja splošnih 
razvojnih nalog v letu 2019 
 
Izvajanje splošnih razvojnih 
nalog v letu 2019 

 
Svet Pomurske razvojne regije potrjuje 
razdelilnik sredstev sofinanciranja 
splošnih razvojnih nalog v letu 2019.  
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

 
Višina zneska sofinanciranja splošnih razvojnih nalog MGRT za 
Pomurje v letu 2019 je največ do 115.042,80 evrov (60% sredstev). 
Ostala sredstva morajo zagotoviti občine (40%).  
 
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 2019 je priloga k gradivu. 
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4. Poročilo o izvajanju RRP 2014-2020 v letu 2018 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Letno poročilo o izvajanju RRP 
2014-2020 v letu 2018 
 
 

 
Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil z Letnim poročilom o izvajanju 
RRP 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. 
 
Letno poročilo o izvajanju RRP Pomurje 2014-2020 v letu 2018 je 
priloga k gradivu. 

 

5. Informacija o izvajanju DRR in poziv MGRT k posredovanju dopolnjenega osnutka DRR ( 3. 
sprememba)  

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
 
Zapisniki delovnih sestankov z 
MGRT/MZI/MOP z dne 
2.4.2019 in 31.5.2019 
 
Poziv MGRT k RSR 
3. sprememba 2. povabila k 
predložitvi dopolnjenih 
osnutkov DRR 
Prečiščeno 2. povabilo 
 
Poziv RCMS k predložitvi novih 
rezervnih projektnih 
predlogov in ažuriranih 
predlogov z liste B z dne 
29.5.2019 

 
Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil s potekom aktivnosti izvajanja 
DRR in pozivom MGRT k posredovanju 
dopolnjenega osnutka DRR.  
 
Svet Pomurske razvojne regije... 
  
…..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 aprilu in maju se je nadaljeval teritorialni razvojni dialog 
z MGRT/MZI/MOP z nosilci projektov, vključenih v DRR na 
prednostnih naložbah: 
PN 3.1. Spodbujanje podjetništva, PN 4.4. Spodbujanje 
multimodalne urbane mobilnosti in za PN 6.1. Vlaganje v vodni 
sektor. 
 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je s dopisom z dne 
19.4.2019 pozvalo RSR k posredovanju dopolnjenega osnutka 
dogovora za razvoj regij v okviru Drugega povabila (3. 
sprememba). Poziv je odprt do 15. julija 2019. 
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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.  
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

 

6. Pismo o zavezništvu – Kohezijska regija Vzhodna Slovenija 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Pismo o zavezništvu 

 
Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil s pismom o Zavezništvu za 
razvojni preboj kohezijske regije 
Vzhodna Slovenija po letu 2020. 
 
Svet Pomurske razvojne regije pristopa k 
Zavezništvu za razvojni preboj kohezijske 
regije Vzhodna Slovenija. 
 
 
 …..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija ekonomski kazalci na ravni EU 
uvrščajo med manj razvite regije, pri čemer se razkorak med 
razvojnima regijama v Sloveniji povečuje. 
  
Na ravni regije je zato potreben razvojni preboj, ki bo zmanjšal 
zaostanek za razvitejšimi deli Slovenije in EU in pomembno 
prispeval k izboljšanju blaginje za prebivalce regije.  
 
Oblikovanje širokega regionalnega zavezništva – Zavezništvo za 
razvojni preboj kohezijske regije Vzhodna Slovenija po letu 2020 -  
je prvi korak v tej smeri. Gre za skupno zaveza, da vsak po svojih 
zmožnostih prispevamo k napredku naše regije.  
 
Dokument je obravnaval tudi Razvojni svet kohezijske regije 
Vzhodna Slovenija na svoji zadnji seji marca 2019 v Novem mestu. 
 
Za dosego tega cilja je ključno učinkovito načrtovanje in črpanje 
kohezijskih sredstev, ki jih EU prednostno namenja za 
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zmanjševanje ekonomskih, socialnih in teritorialnih razlik med 
regijami. To pa je mogoče doseči le, če je koriščenje teh sredstev 
načrtovano razvitosti regije primerno, v obsegu, ki je predviden za 
različno razvite regije. Dodeljena kohezijska sredstva na ravni 
regije je mogoče izkoristiti bolje kot v preteklosti, pogoj za to pa je 
lasten program za izvajanje evropske kohezijske politike. Ob tem 
je nujno tudi vključevanje predstavnikov Razvojnega sveta kot 
organa kohezijske regije Vzhodna Slovenija v proces programiranja 
evropske kohezijske politike za prihodnje programsko obdobje 
2021-2027. 
 
Pismo o zavezništvu so v mesecu aprilu podpisali predsednik RSR, 
predsednik SR in direktor Pomurske gospodarske zbornice. 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

 

7. Pobuda za vzpostavitev železniške povezave Rédics – Lendava - Beltinci 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Pobuda Občine Lendava z dne  
11.3.2019 

 
Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil s pobudo Občine Lendava za 
vzpostavitev železniške povezave Rédics 
– Lendava – Beltinci. 
 
Svet Pomurske razvojne regije podpira 
pobudo in daje regijsko podporo 
projektu. 
 
 …..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

Občina Lendava je podala pobuda za vzpostavitev železniške 
prometne povezave Rédics – Lendava – Beltinci. 
 
Prometne povezave omogočajo dostopnost in so pomembne za 
ljudi, okolje in prebivalstvo ter prinašajo veliko dodano vrednost 
širšemu območju. 
 
Občina poziva svet regije k opredelitvi do vzpostavitve železniške 
infrastrukture ter k podpori projektu na regijski ravni. 
 
Pobudo je podprl občinski svet Občine Lendava. 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 
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8. Problematika razvojnih ambulant v Pomurski regiji 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Pobuda  Ministrstva za zdravje 
z dne 15.5.2019 in 31.5.2019 
 

 
Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil s problematiko razvojnih 
ambulant v Pomurski regiji. 
 
Svet Pomurske razvojne regije…… 
 
 …..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

V priloženi pobudi je problematika natančno predstavljena, 
podana so izhodišča in stališča.  
 
V dopisu je podano strokovno mnenje, da storitve razvojne 
ambulante sodijo v okviru primarne ravni zdravstvenega varstva, 
zato se MZ zavzema, da bi razvojne ambulante delovale v okviru 
zdravstvenih domov in ne v bolnišnicah. 
 
Dne 17.4.2019 je bil izveden sestanek glede razvojnih ambulant v 
regiji, kjer je bil podprt predlog za razvojno ambulanto na eni 
lokaciji (ZD MS ali SB MS), ker je nesmiselno imeti dve razvojni 
ambulanti na razdalji 2 km in da se dokončna odločitev o tem, pri 
katerem izvajalcu zdravstvene dejavnosti bo locirana razvojna 
ambulanta v Pomurski regiji, prepusti v odločanje SR. 
 

 

9. Predstavitev projekta »Right Profession II« (Pravi poklic za razvoj regije) 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Ni gradiva! 

 
Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil z rezultati projekta »Right 
Profession II« (Pravi poklic za razvoj 
regije).  
 
 …..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

Projekt »Right Profession II – Pravi poklic za razvoj regije« je 
sofinanciran s strani Evropske unije, Evropskega sklada za 
regionalni razvoj v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A 
SlovenijaMadžarska 2014–2020. 
 
Projekt traja 30 mesecev (1.2.2017 – 31.7.2019). 
 
Projektno partnerstvo oblikuje 8 partnerjev, ki so: Pomurska 
gospodarska zbornica, Razvojni center Murska Sobota, Območna 
obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota, Center Idej in Center 
Republike Slovenije za poklicno izobraževanje na slovenski strani 
ter Trgovinska in industrijska zbornica županije Zala, Center za 
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poklicno izobraževanje iz Zalaegeszega in Trgovinska in 
industrijska zbornica Železne županije na madžarski strani. 
 
Splošni cilj projekta je bil prispevati k zmanjšanju kadrovskega 
nesorazmerja in k večji zadostitvi kadrovskih potreb na čezmejnem 
območju. To je bilo doseženo s povečanjem medsebojnega 
sodelovanja izobraževalnih ustanov na obeh straneh meje. 
 
Podrobnejše informacije o rezultatih projekta bodo predstavljene 
na sami seji. 

 

10.  Informacija o prekinitvi izvajanja RGS v pomurski in drugih regijah 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

Dogovor o sporazumni 
prekinitvi pogodb z dne 
7.5.2019 
 

 
Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil s informacijo o prekinitvi 
izvajanja Regijske garancijske sheme. 
 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

Slovenski regionalno razvoji sklad (SRRS) je enostransko odstopil 
od pogodbe o izvajanju regijskih garancijskih shem v celotni državi, 
torej tudi na območju Pomurske regije. Razlogi so navedeni v 
priloženem dopisu z dne 17.3.2019. 
 
Vsi izvajalci RGS so v okviru Giz RRA poenotili stališča, da 
sprejemajo razloge SRRS za prekinitev pogodb in pristajajo na 
sporazumno prekinitev pogodb. 
 
Posledično je SRRS izvajalcu RGS za Pomurje, RA Sinergiji poslal 
dogovor o sporazumni prekinitvi pogodb. Podrobnosti so razvidne 
iz priloženega dopisa SRRS z dne 7.5.2019. 
 
 
Podrobnejše pojasnilo bo po potrebi podano na sami seji SR. 
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11.  Prenos predsedovanja in verifikacija novega predsedstva SR 

 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 Moravske Toplice, 
Alojz Glavač, 
 
DRUGI NAMESTNIK:  
župan Občine Razkrižje, 
Stanko Ivanušič. 
 
 
 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

 
Iz Poslovnika o delu Sveta Pomurske razvojne regije (z dne 
11.2.2019): 
 
»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 eno (1) leto, pri čemer prvi 
namestnik po koncu mandata predsednika postane predsednik 
predsedstva za naslednje eno leto, predsedstvo pa se dopolni z 
novim drugim namestnikom, ki po preteku enega leta 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 ali desnem bregu reke 
Mure. Skladno s prvim odstavkom tega člena se po načelu rotiranja 
za županom z desnega brega reke Mure v predsedstvo zvrsti 
naslednji župan z desnega brega reke Mure, za županom levega 
brega reke Mure pa se v predsedstvo zvrsti naslednji župan z 
levega brega 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. 
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PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
Na podlagi 1. odstavka 8. člena tega poslovnika bo s 
konstituiranjem novega predsedstva, župan z desnega brega reke 
Mure nadomestil župana z levega brega reke Mure.« 
 

 
Prenos predsedstva bo predlagan na sami seji kot izhaja iz 
predloga sklepa. 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

12. (dvanajsto) PREDSEDSTVO, 18.6.2019, MARKOVCI 

 

12.  Razno 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

 

 


