
Svet Pomurske razvojne regije 

 
Murska Sobota, 11. 2. 2020 

 

 

VABILO NA SEJO 

»SVETA POMURSKE RAZVOJNE REGIJE«, 
 

ki bo v sredo, 19. februarja 2020 ob 9. uri 

na Občini Velika Polana, Velika Polana 111, 9225 Velika Polana.  

 

 

Spoštovani! 

 

Skladno s 10. in 11. členom Poslovnika o delovanju Sveta pomurske razvojne regije sklicujem 80. redno 

sejo:  

 

DNEVNI RED:  

1. Potrditev zapisnikov:  
a) 77. redne seje z dne 18.6.2019 in 
b) 79. redne seje z dne 11.12.2019  

2. Izvajanje Dogovora za razvoj regije (DRR)  
3. Informacija o programiranju za programsko obdobje 2021-2027 (SOS) 

a) Delovna skupina za koordinacijo programskih dokumentov za obdobje 2021-2027 
4. Poročilo o delu delovnih skupin: 

a) Delovna skupina za problematiko poplavne ogroženosti v povezavi z OPN in HŠŠ 
b) Delovna skupina za obrambo pred točo 
c) Delovna skupina za geotermalne vode in energijo 

5. Razno – aktualno zadeve 
a) Osnutek Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 
b) Seznanitev s pripravami Občine Lendave za EPK 2025 
c) Predstavitev  vsebine in aktivnosti svetovnega prvenstva v poletih s toplozračnimi 

baloni Murska Sobota 2020 
d) Predlog uredbe o spremembah Uredbe o razvrščanju objektov 

6. Pobude in predlogi  

 

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

 

Svojo prisotnost ali odsotnost na seji nam sporočite do ponedeljka. 17. februarja 2020. 

 

 

Lep pozdrav! 

                                          PREDSEDNIK SR  

 mag. Damijan Jaklin, župan Občine Velika Polana, 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 4c, 
▪ g. Matjaž Pavlinjek, generalni direktor organizacijskega odbora Svetovnega prvenstva 

in ga. Darja Mihalič, k tč 5c, 
▪ 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 zapisnikov  

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Zapisnik 77. redne seje z dne 
18.6.2019  
 
Zapisnik 79. redne seje z dne 
11.12.2019 
 
 
 

 
Svet Pomurske razvojne regije potrjuje 
zapisnik 77. redne seje SR z dne 
18.6.2019 in zapisnik 79. redne seje z 
dne 11.12.2019 v predloženi obliki.  
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  
 

 
SR potrjuje zapisnika: 

- 77. redne seje SR z dne 18.6.2019 in 
- 79. redne seje SR z dne 11.12.2019, 
ki sta priloga k gradivu.  

 
 

 

2. Izvajanje Dogovora za razvoj regij (DRR) 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Zapisniki delovnih sestankov z 
MGRT/MZI/MOP z dne 
24.1.2020 
 
Soglasje MZI z dne 19.9.2019 
(tretja sprememba Drugega 
povabila) 
 
Dopis Občine Ljutomer z dne 
10.12.2019 
 
Zapisnik delovnega sestanka s 
predstavniki občin z dne 
28.1.2020 
 

 
Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil s potekom izvajanja aktivnosti 
dogovora za razvoj regije.  
 
PN 4.4. 
Svet pomurske razvojne regije potrjuje, 
da se preostanek razpoložljivih sredstev 
na PN 4.4. v višini 196.789,34 evrov  
razporedi med preostale projekte 
vključene v Dogovor za razvoj regije, v 
skladu z metodologijo, ki je bila 
uporabljena za določitev sofinanciranja v 
predhodnem pozivu (sofinanciranje na 
podlagi tekočega metra), in sicer: 7,789 
EUR/M, kot je razvidno iz zapisnika 

 
Dogovor za razvoj Pomurske razvojne regije, ki vključuje 19 
najpomembnejših regijskih projektov, je bil podpisan dne 
4.7.2018.  
 
V skladu s pozivom MGRT z dne 19.4.2019 za RSR k posredovanju 
dopolnjenega osnutka dogovora za razvoj regij v okviru Drugega 
povabila (3. sprememba) je RCMS do roka, tj. 15.7.2019 na MGRT 
posredoval dopolnjen osnutek dogovora za razvoj pomurske regije 
 
V mesecu novembru smo prejeli soglasje MZI za projekte 
kolesarskih povezav na PN 4.4, v skladu s tretjo spremembo 
Povabila za dogovor za razvoj regij (julij 2019). 
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Poziv k opredelitvi projektov 
na PN 6.1.Vlaganje v vodni 
sektor (odpadne vode) z dne 
7.2.2020 
 
Vsebinska izhodišča MOP za 
upravičence za pripravo 
operacij prednostne naložbe 
6.1. specifični cilj 1 

delovnega sestanka s predstavniki občin 
z dne 28.1.2020. 
 
Svet Pomurske razvojne regije predlaga, 
da se sprejeta razporeditev sredstev na 
obstoječe projekte na PN 4.4 vključi v 
Dodatek št. 1 k Dogovoru za razvoj 
Pomurske razvojne regije. 
 
PN 6.1. 
Svet Pomurske razvojne regije potrjuje, 
da razpoložljiva sredstva v višini 
537.269,02 evrov ostajajo na PN 6.1. in 
se razporedijo na obstoječe projekte na 
Listi B, ki izpolnjujejo vse zahtevane 
pogoje in so pripravljeni na izvedbo. 
 
Svet Pomurske razvojne regije soglaša, 
da v primeru, da razpoložljivih sredstev v 
okviru PN 6.1. ne bo moč porabiti, se le-
ta prerazporedijo na drugo PN. 
 
Svet Pomurske razvojne regije…  
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

V mesecu decembru 2019 je Občina Ljutomer odstopila od izvedbe 
projekta kolesarskih povezav, s čimer so se sprostila sredstva na 
PN 4.4. v višini 196.798,34 evrov. 
 
V mesecu decembru 2019 sta občini Rogašovci in G. Radgoni oddali 
formalni vlogi za NPO za projekta nadgradnje vodovodnega 
sistema B in C na PN 6.1. Iz oddanih vlog obeh projektov izhaja, da 
so na tej PN ostala sredstva na razpolago v višini 537.269,20 evrov. 
 
V mesecu januarju se je v Ljubljani nadaljeval teritorialni razvojni 
dialog 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. 
 
Dne 28.1.2020 je bil izveden delovni sestanek s predstavniki občin 
na temo projektov DRR na PN 4.4. in PN 6.1 glede sredstev na 
razpolago. 
 
RCMS je v februarju občinam – nosilkam projektov na PN 6.1. na 
področju odvajanja in čiščenja komunalno odpadnih voda, na Listi 
B posredoval poziv k opredelitvi teh projektov v luči njihove 
izvedljivosti.  
 

*** 
V mesecu decembru 2019 se je pričela priprava Dodatka št. 1 k 
podpisanemu Dogovoru za razvoj Pomurske regije, ki bo 
vključevala spremembe projektov v skladu z julijskim tretjim 
pozivom. 
 
V mesecu decembru je Občina Ljutomer odstopila od izvedbe 
projekta kolesarskih povezav, s čimer so se sprostila sredstva na 
PN 4.4. v višini 196.798,34 evrov. 
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Z odstopom občine od izvedbe projekta se je priprava Dodatka št. 
1 zamaknila v leto 2020.  
 
S strani MZI smo prejeli informacijo, da bo v primeru, da se regija 
odloči sredstva prerazporediti na obstoječe projekte na PN 4.4., 
mogoče to prerazporeditev vključiti v Dodatek št. 1, seveda ob 
predhodnem popravku soglasja s strani MZI (za navedeno drugo 
prerazporeditev). Pogoj za popravek soglasja pa je sprejem sklepa 
RSR in SR z novo razdelitvijo sredstev po projektih PN 4.4.  
 
Za oddajo vloge za NPO je pravna podlaga veljavni Dogovor, kar 
pomeni, da posredniški organ, preveri maksimalno višino 
sofinanciranja projektov v podpisanem dogovoru. 

*** 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

 

3. Informacija o programiranju za programsko obdobje 2021-2027 (SOS) 
a)  Delovna skupina za koordinacijo programskih dokumentov za obdobje 2021-2027 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Odziv SOS na Naložbene 
potrebe RS za obdobje 2021-
2027 in Ozemeljski pristop pri 
financiranju razvojnih 
priložnosti FUO iz evropskih 
politik – skladov z dne 
15.1.2020 
 
Dopis SOS za predsednika 
Vlade RS z dne 15.1.2020 
 
Odziv SVRK z dne 6.2.2020 

 
Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil z odzivom SOS na Naložbene 
potrebe RS za obdobje 2021-2027 in 
Ozemeljskim pristopom pri financiranju 
razvojnih priložnosti FUO iz evropskih 
skladov ter z Odzivom SVRK. 
 
Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil z aktivnostmi Delovne skupine 
za koordinacijo programskih 
dokumentov za obdobje 2021-2027. 
 

 
Člani SR so na zadnji seji dne 11.12.2019 obravnavali delovni 
gradivi Naložbene potrebe RS za obdobje 2021-2027 in Ozemeljski 
pristop pri financiranju razvojnih priložnosti FUO iz evropskih 
politik – skladov.   
 
V okviru Komisije SOS je bil na SVRK in na predsednika Vlade RS v 
mesecu januarju 2020 naslovljen odziv občin na predmetni delovni 
gradivi.  
 
Dne 6.2.2020 je SVRK podal preliminarni odziv na prejet dopis SOS. 
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Dopis MGRT št. 3030-
11/2013/275 z dne 23.1.2020 

Svet Pomurske razvojne regije…..  
 

 
 

*** 
Svet Pomurske razvojne regije sprejme 
sklep o začetku postopka javnega razpisa 
za izbor RRA za novo programsko 
obdobje 2021-2027. 
 
Svet Pomurske razvojne regije imenuje 
Občino Velika Polana, iz katere je 
predsednik sveta regije, da izvede 
postopek javnega razpisa za izbor RRA za 
programsko obdobje 2021-2027. 
 
Svet Pomurske razvojne regije imenuje 
strokovno komisijo za izbor RRA za 
programsko obdobje 2021-2027 v 
sestavi: 

- mag. Damijan Jaklin, župan 
Občine Velika Polana, 

- dr. Aleksander Jevšek, župan 
Mestne občine Murska Sobota, 

- g. Alojz Glavač, župan Občine 
Moravske Toplice, 

- g. Janez Magyar, župan Občine 
Lendava, 

- mag. Olga Karba, županja 
Občine Ljutomer in 

- g. Stanislav Rojko, župan Občine 
G. Radgona. 

 

Dne 10.2.2020 je bil sklican prvi sestanek Delovne skupine za 
koordinacijo programskih dokumentov za obdobje 2021-2027, ki 
je obravnavala predmetno gradivo.  
 

*** 
Na delovni skupini je bila podana tudi informacija o izboru RRA za 
naslednje finančno obdobje 2021-2027.  
 
Mrežnim institucijam RRA, vpisanim v evidenco RRA pri MGRT za 
opravljanje splošnih razvojnih nalog za obdobje 2014-2020, se vpis 
izteče 31.12.2020. 
 
Poziv MGRT svetu regije za izbor RRA je predsednik SR prejel dne 
12.2.2020. 
 
RRA v skladu z ZSRR-2 izbere svet regije z javnim razpisom, ki ga 
vodi občina, iz katere je predsednik sveta regije (razen, če svet 
regije ne določi druge občine). 
 
Odločitev o začetku postopka javnega razpisa za izbor RRA za novo 
programsko obdobje se začne s sklepom sveta regije na redni seji. 
Hkrati svet regije tudi določi občino, ki bo postopek javnega razpisa 
izvedla in imenuje strokovno komisijo za izbor RRA. Član komisije 
ne sme biti v konfliktu interesov. Besedilo javnega razpisa pred 
objavo v uradnem glasilu v regiji potrdi svet regije. 
 
 
 
 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 
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…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

 

4. Poročilo o delu delovnih skupin 
a) Delovna skupina za problematiko poplavne ogroženosti v povezavi z OPN in HŠŠ 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Poročilo o delu delovne 
skupine za problematiko 
poplavne ogroženosti v 
povezavi z OPN in HŠŠ 

 
Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil z Delom delovne skupine za 
problematiko poplavne ogroženosti v 
povezavi z OPN in HŠŠ. 
 
Svet Pomurske razvojne regije …  
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

 
Delovna skupina se je sestala dne 30.1.2020 in predlaga v potrditev 
svetu regije navedene sklepe: 
 
Svet regije:  

- sprejme ponudbo DRSV za plačilo 50% stroškov za izvedbo 
hidrološke študije za celotno regijo;  

- preostalih 50% stroškov izdelave študije razdeli med 
občine po shemi: 
     a) ½ stroškov se obračuna glede na število prebivalcev 
občin;  
      b) ½ stroškov se obračuna glede na dolžino vodotokov 
v posamezni občini;  

- določi skrbnika pogodbe, s potrebnim strokovnim 
znanjem, ki bo vključen v vse faze izvedbe študije: od izbire 
izvajalca, sklepanja pogodbe, nadzor del ter do 
zaključevanja pogodbe;  

- pridobi od DRSV pisno izjavo o ocenjeni vrednosti izvedbe 
hidrološke študije. Izjava naj hkrati vsebuje tudi 
dogovorjen odstotek sofinanciranja (t.j. 50%);  

- sprejme predlog terminskega načrta: da se HŠŠ izvede v 
letih 2020 in 2021, plačila pa se realizirajo v letu 2021. 
Občine bodo tako morale zagotoviti sredstva za plačilo 
študije v proračunskem letu 2021;  

- povpraša pri DRSV, ali bi lahko pripravljalec HŠŠ v času 
izvajanja študije podal soglasje k OPN: Izjavo, da je projekt 
v skladu s študijo, ki jo izvaja;  
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- imenuje svojega predstavnika, ki skrbi za komunikacijo 

regije z DRSV in občinami med sabo, v sodelovanju s 
skrbnikom pogodbe.  

  
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

 

4. Poročilo o delu delovnih skupin 
b) Delovna skupina za obrambo pred točo 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Poročilo o delu delovne 
skupine za obrambo pred točo  
 
Dopis z dne 14.1.2020 
    

 
Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil z Delom delovne skupine za 
obrambo pred točo. 
 
Svet Pomurske razvojne regije …  
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 
 

 

4. Poročilo o delu delovnih skupin 
c) Delovna skupina za geotermalne vode in energijo 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Poročilo o delu delovne 
skupine za geotermalne vode 
in energijo 

 
Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil z Delom delovne skupine za 
geotermalne vode in energijo. 
 
Svet Pomurske razvojne regije …  
 

 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 
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…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

 

5. Razno – aktualne zadeve 
a) Osnutek strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
   Delovno gradivo 

 
Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil z Osnutkom strategije 
prostorskega razvoja Slovenije 2050. 
 
Svet Pomurske razvojne regije …  
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

 
Ministrstvo za okolje in prostor je v mesecu januarju začelo z javno 
razpravo o predlogu Osnutka strategije razvoja Slovenije 2050, ki 
je temeljni prostorski strateški akt R Slovenije in ki določa 
dolgoročne strateške cilje države in usmeritve razvoja dejavnosti v 
prostoru. 
 
Javna razprava poteka od 15. januarja do 15. marca 2020.  
V tem času se lahko na ministrstvo posredujejo pripombe in 
predlogi na razgrnjen osnutek. 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

 

5. Razno – aktualne zadeve 
b) Seznanitev s pripravami Občine Lendava za EPK 2025 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
   Ni gradiva! 

 
Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil s pripravami Občine Lendava za 
EPK 2025.  
 
Svet Pomurske razvojne regije …  
 

 
Podrobnejše informacije o poteku priprav in postopkov 
kandidature za EPK 2025 bodo podane na sami seji. 
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…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

 

 

5. Razno – aktualne zadeve 
c) Predstavitev vsebine in aktivnosti svetovnega prvenstva v poletih s toplozračnimi baloni 
Murska Sobota 2020 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Dopis Balonarskega kluba Roto 
Balon klub z dne 27.1.2020 

 
Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil z vsebino in aktivnostmi 
svetovnega prvenstva v poletih s 
toplozračnimi baloni Murska Sobota 
2020. 
 
Svet Pomurske razvojne regije …  
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

 
Svetovno prvenstvo v letenju s toplozračnimi baloni bo potekalo 
od 19. do 26. septembra 2020 v Murski Soboti. 
 
Podrobnejše informacije o vsebini in aktivnostih prihajajočega 
svetovnega prvenstva bodo podane na sami seji. 
 

 

5. Razno – aktualne zadeve 
d) Predlog uredbe o spremembah Uredbe o razvrščanju objektov 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
E – sporočilo Občine 
Dobrovnik 
 
Vladno gradivo 

 
Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil s Predlogom uredbe o 
spremembah Uredbe o razvrščanju 
objektov. 
 

 
Predlog Uredbe o spremembah Uredbe o razvrščanju objektov se 
nahaja v medresorskem usklajevanju. 
 
Rok za pripombe je 14.2.2020. 
 



Svet Pomurske razvojne regije 

 
Svet Pomurske razvojne regije predlaga, 
da se vsi rastlinjaki, v katerih se vrši 
primarna kmetijska proizvodnja v 
postopku spreminjanja uredbe, uvrstijo 
med enostavne objekte.  
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

Podrobnejša obrazložitev predloga uredbe o spremembah je 
podana v priloženem gradivu. 
 
Več informacij bo podanih na sami seji. 
Predlagane spremembe uredbe se nanašajo samo na postavitev 
rastlinjakov za pridelavo hrane, za katere je predvidena uvrstitev 
med enostavne objekte, za katere GD ni potrebno. Zakonodajalec 
pri spremembi uredbe pozablja na ostale rastlinjake s primarno 
kmetijsko proizvodnjo, ki ne predelujejo hrane. 
 
Več informacij bo podanih na sami seji. 

 

6. Pobude in predlogi  
 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

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

 
 
 
Podrobnejše informacije bodo podane na sami seji. 

 


