
Svet Pomurske razvojne regije 

 
Murska Sobota, 9. april 2020 

 

 

 

ČLANOM SVETA POMURSKE RAZVOJNE REGIJE (SR) 
 

 

 

Spoštovani! 

 

Skladno s 10. in 11. členom Poslovnika o delovanju Sveta Pomurske razvojne regije sklicujem 81. 

(korespondenčno) sejo s predlaganim dnevnim redom:  

 

 

DNEVNI RED:  

1. Potrditev zapisnika 80. redne seje SR z dne 19. 2. 2020 

2. Izvajanje Dogovora za razvoj regije (DRR)  

3. Informacija o regionalni organiziranosti Kohezijske regije Vzhodna Slovenija 

 
 
 
Prosimo, da priloženo glasovnico pošljete na elektronski naslov: sonja.vrataric@rcms.si, do vključno PETKA, 
17. aprila 2020 do 12. ure.  
 
 
 
 
 
 Lep pozdrav! 

 

 

                                     PREDSEDNIK SR  

mag. Damijan Jaklin, župan Občine Velika Polana, l. r. 

 

 

 
 
 
 
 
 
Priloge: 

- Priloga 1: GLASOVNICA SR 
- Priloga 2: Obrazložitev glasovnice SR 
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Svet Pomurske razvojne regije 

 
 

PRILOGA 1: GLASOVNICA SR 
 
Prosimo, da priloženo glasovnico pošljete na elektronski naslov: sonja.vrataric@rcms.si, do vključno PETKA, 
17. aprila 2020 do 12. ure.  
 
 
 

GLASOVNICA 
 

 

PREDLOG  SKLEPA K TOČKI 1:  
 

Svet Pomurske razvojne regije potrjuje zapisnik 80. redne seje SR z dne 19. 2. 2020 v predloženi obliki. 

 

GLASUJEM:                                    ZA                                        PROTI 
 (obkrožite) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
PREDLOG  SKLEPA K TOČKI 2:  
 

Svet Pomurske razvojne regije se je seznanil s potekom izvajanja aktivnosti dogovora za razvoj regije.  

PN 3.1. 

Svet Pomurske razvojne regije potrjuje spremembe na projektu »Širitev poslovne cone Ljutomer«, nosilke 

projekta Občine Ljutomer, vključenega v Dogovor za razvoj Pomurske razvojne regije, v skladu s priloženim  

Obrazcem št. 2. 

Svet Pomurske razvojne regije predlaga, da se potrjene spremembe na projektu vključi v Dodatek št. 1 k 

Dogovoru za razvoj Pomurske razvojne regije. 

 

 

GLASUJEM:                                    ZA                                        PROTI 
 (obkrožite) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Svet Pomurske razvojne regije 

 
PN 4.4. (odstop Občine Tišina) 

Svet Pomurske razvojne regije se je seznanil z odstopom Občine Tišina od izvedbe projekta na PN 4.4. 

Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti v okviru Dogovora za razvoj regij. 

 

Svet pomurske razvojne regije potrjuje, da se preostanek razpoložljivih sredstev na PN 4.4. v višini 93.810,64 

evrov razporedi med preostale projekte na PN 4.4. 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. 

 

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. 

 

GLASUJEM:                                    ZA                                        PROTI 

 (obkrožite) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PN 4.4. (sprememba projekta Občine Velika Polana) 

Svet Pomurske razvojne regije potrjuje spremembe na projektu »Kolesarska steza Lendava - Velika Polana – 

Črenšovci«, nosilke projekta Občine Velika Polana, vključenega v Dogovor za razvoj Pomurske razvojne regije, 

v skladu s priloženim Obrazcem št. 2. 

Svet Pomurske razvojne regije predlaga, da se potrjene spremembe na projektu vključi v Dodatek št. 1 k 

Dogovoru za razvoj Pomurske razvojne regije. 

 

GLASUJEM:                                    ZA                                        PROTI 
 (obkrožite) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

PREDLOG  SKLEPA K TOČKI 3:  
 
Svet Pomurske razvojne regije se je seznanil z informacijo glede regionalne organiziranosti Kohezijske regije 
Vzhodna Slovenija v predloženi obliki. 
 
Svet Pomurske razvojne regije se je seznanil s predlogom spremembe Operativnega programa EKS 2014-2020 

v predloženi obliki. 

 

GLASUJEM:                                    ZA                                        PROTI 
 (obkrožite) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

     ………………………………………..     
                IME IN PRIIMEK ČLANA SR 
 

    ……………………………………….. 
         (PODPIS)  



Svet Pomurske razvojne regije 

 

PRILOGA 2: OBRAZLOŽITEV GLASOVNICE SR  

 
K TOČKI 1 
SR potrjuje zapisnik 80. redne seje SR z dne 19.2.2020, ki je priloga k gradivu.  
 

 
K TOČKI 2 
Dogovor za razvoj Pomurske razvojne regije, ki vključuje 19 najpomembnejših regijskih projektov, je bil 

podpisan dne 4.7.2018.  

*** 

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 DRR v 2019, v skladu z 

odstopi od izvedbe projektov in prerazporeditvijo sredstev na obstoječe projekte na PN 4.4 ter naknadno v 

skladu s spremembami dveh projektov – eden na PN 3.1. in eden na PN 4.4.. 

*** 

PN 3.1. 

Občina Ljutomer je za projekt »Širitev poslovne cone Ljutomer« na MGRT dne 30.3.2020 naslovila vprašanje 

glede predloga sprememb na projektu in prejela odgovor, da gre za večji odmik od potrjenega projekta, zato 

je potrebno spremembo potrditi na ravni regije. Sprememba projekta je podrobneje navedena v priloženem 

gradivu.   

 

Na podlagi sklepa regije bo MGRT izdalo soglasje k spremenjenemu projektu »Širitev poslovne cone Ljutomer«, 

nosilke Občine Ljutomer in potrjeno spremembo vključilo v Dodatek št. 1. 

Priloga:  

- Opis sprememb na projektu Občine Ljutomer, 

- Dopolnjen Obrazec št. 2 Občine Ljutomer. 

 

 

PN 4.4. (odstop Občine Tišina) 

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, ki so bila s sklepom SR z 80. redne seje dne 19.2.2020, 

prerazporejana na obstoječe projekte na PN 4.4.. 

 

V mesecu februarju 2020 je Občina Tišina odstopila od izvedbe projekta kolesarskih povezav, s čimer so se 

sprostila sredstva na PN 4.4. v višini 93.810,64 evrov. 

 

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.  

Priloga:  

- Dopis Občine Tišina z dne 20. 2. 2020,  

- Predlog prerazporeditve sredstev na obstoječe projekte na PN 4.4.. 



Svet Pomurske razvojne regije 

 
 

PN 4.4. (sprememba na projektu Občine Velika Polana) 

Občina Lendava je z MZI dne 18.3.2020 uskladila spremembo projekta »Kolesarska steza Lendava - Velika 

Polana – Črenšovci« nosilke Občine Velika Polana. Občina Lendava je dne 7. 4. 2020 pridobila pozitivno mnenje 

skrbnika regije glede spremembe projekta. Ker gre za večji odmik od potrjenega projekta je potrebno 

spremembo potrditi na ravni regije. Sprememba projekta je podrobneje navedena v priloženem gradivu.   

 

Na podlagi sklepa regije bo MZI izdalo soglasje k spremenjenemu projektu »Kolesarska steza Lendava - Velika 

Polana – Črenšovci«, nosilke Občine Velika Polana in potrjeno spremembo vključilo v Dodatek št. 1. 

 

Priloga:  

- Dopis Občine Lendava, 

- Opis sprememb na projektu Občine Velika Polana, 

- Dopolnjen Obrazec št. 2 Občine Velika Polana. 

 

*** 

Za oddajo vloge za NPO je pravna podlaga veljavni Dogovor, kar pomeni, da posredniški organ, preveri 

maksimalno višino sofinanciranja projektov v podpisanem dogovoru. 

 
K TOČKI 3 
 

RCMS je dne 3. 3. 2020 po elektronski pošti prejel dopis  predsednika Razvojnega sveta KRVS s prošnjo, da se 

le-ta obravnava na prihajajočih sejah regijskih organov (SR in RSR). 

Prav tako smo prejeli povzetek predloga predvidenih sprememb OP EKS 2014-2020. 

Priloga:  

- Dopis predsednika Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija z dne 20.2.2020, 

- Povzetek Predloga sprememb OP EKS 2014-2020 z dne 20.2.2020. 


