
Svet Pomurske razvojne regije 

 
Murska Sobota, 23. september 2020 

 

 

 

ČLANOM SVETA POMURSKE RAZVOJNE REGIJE (SR) 
 

 

 

Spoštovani! 

 

Skladno s 10. in 11. členom Poslovnika o delovanju Sveta Pomurske razvojne regije sklicujem 84. 

(korespondenčno) sejo s predlaganim dnevnim redom:  

 

 

DNEVNI RED:  

 

1. Izvajanje Dogovora za razvoj regije 

 
 
 
Prosimo, da priloženo glasovnico pošljete na elektronski naslov: sonja.vrataric@rcms.si, do vključno PETKA, 
25. septembra 2020 do 10. ure.  
 
 
 
 
 
 Lep pozdrav! 

 

 

                                        PREDSEDNIK SR  

       Alojz Glavač, župan Občine Moravske Toplice, l.r. 

 

 

 
 
 
 
 
 
Priloge: 

- Priloga 1: GLASOVNICA SR 
- Priloga 2: Obrazložitev glasovnice SR 
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PRILOGA 1: GLASOVNICA SR 
 
Prosimo, da priloženo glasovnico pošljete na elektronski naslov: sonja.vrataric@rcms.si, do vključno PETKA, 
25. septembra 2020 do 10. ure.  
 
 

GLASOVNICA 
 

PREDLOG  SKLEPA K TOČKI 1:  
 
 

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

 

GLASUJEM:                                    ZA                                        PROTI 
 (obkrožite) 

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

 
 
PN 3.1. Spodbujanje podjetništva 

 

(prerazporeditev preostanka razpoložljivih sredstev na PN 3.1.) 

Svet Pomurske razvojne regije potrjuje, da se preostanek razpoložljivih sredstev na PN 3.1. v višini 265.162,62 

evrov razporedi med sledeče projekte na PN 3.1., vključene v Dogovor za razvoj regije, kot sledi: 

- Občina Šalovci prejme znesek v višini 110.081,31 evrov EU sredstev, 

- Občina Turnišče prejme znesek v višini 45.000,00 evrov EU sredstev, 

- Občina Ljutomer prejme znesek v višini 110.081,31 evrov EU sredstev. 

 

Svet Pomurske razvojne regije predlaga, da se sprejeta razporeditev razpoložljivih sredstev na navedene 

projekte vključi v Dodatek št. 2 k Dogovoru za razvoj Pomurske razvojne regije. 

 

 

GLASUJEM:                                    ZA                                        PROTI 
 (obkrožite) 

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

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

    ……………………………………….. 
         (PODPIS)  
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(sprememba projekta Občine Šalovci) 

Svet Pomurske razvojne regije potrjuje spremembe na projektu »Spodbujanje podjetništva na območju KP 

Goričko«, nosilke projekta Občine Šalovci, 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. 2 k 

Dogovoru za razvoj Pomurske razvojne regije. 

 

GLASUJEM:                                    ZA                                        PROTI 
 (obkrožite) 

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

 
 

(sprememba projekta Občine Turnišče) 

Svet Pomurske razvojne regije potrjuje spremembe na projektu »Gospodarska cona Turnišče«, nosilke 

projekta Občine Turnišče, 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. 2 k 

Dogovoru za razvoj Pomurske razvojne regije. 

 

GLASUJEM:                                    ZA                                        PROTI 
 (obkrožite) 

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

 

(sprememba projekta Občine Ljutomer) 

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. 2 k 

Dogovoru za razvoj Pomurske razvojne regije. 

 

GLASUJEM:                                    ZA                                        PROTI 
 (obkrožite) 

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

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

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

PN 4.4. Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti 

 

(sprememba projekta Občine Gornja Radgona) 

Svet Pomurske razvojne regije potrjuje spremembe na projektu »Kolesarske poti Gornja Radgona«, nosilke 

projekta Občine Gornja Radgona, 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. 2 k 

Dogovoru za razvoj Pomurske razvojne regije. 

 

GLASUJEM:                                    ZA                                        PROTI 
 (obkrožite) 

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

 
 

(sprememba projekta Občine Dobrovnik in Občine Lendava) 

Svet Pomurske razvojne regije potrjuje prerazporeditev EU sredstev v višini 27.954,13 EUR iz projekta 

»Kolesarsko omrežje Turnišče - Dobrovnik – Lendava«, nosilke projekta Občine Dobrovnik na projekt 

»Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje«, nosilke projekta Občine Lendava. 

 

Svet Pomurske razvojne regije potrjuje spremembe na projektu »Kolesarsko omrežje Turnišče - Dobrovnik - 

Lendava«, nosilke projekta Občine Dobrovnik, vključenega v Dogovor za razvoj Pomurske razvojne regije, v 

skladu s priloženim  Obrazcem št. 2. 

 

Svet Pomurske razvojne regije potrjuje spremembe na projektu »Izgradnja kolesarske povezave Lendava – 

Dobrovnik – Kobilje«, nosilke projekta Občine Lendava, 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. 2 k 

Dogovoru za razvoj Pomurske razvojne regije. 

 

 

GLASUJEM:                                    ZA                                        PROTI 
 (obkrožite) 

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

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

    ……………………………………….. 
         (PODPIS)  
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PN 6.1. Vlaganje v vodni sektor 

 

Svet Pomurske razvojne regije se je seznanil z zapisom delovnega sestanka v okviru PN 6.1. Vlaganje v vodni 

sektor z dne 7.9.2020. 

Svet Pomurske razvojne regije se je seznanil s dopisom Občine Rogašovci glede predvidene višine preostanka 

EU sredstev na projektu »Nadgradnja vodovoda sistema B« z dne 9.9.2020.  

Svet Pomurske razvojne regije predlaga, da preostanek EU sredstev na projektu »Nadgradnja vodovoda 

sistema B« ostane v Pomurski regiji. 

 

GLASUJEM:                                    ZA                                        PROTI 
 (obkrožite) 

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

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

    ……………………………………….. 
         (PODPIS)  
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PRILOGA 2: OBRAZLOŽITEV GLASOVNICE SR  

 
K TOČKI 1 
 
Dogovor za razvoj Pomurske razvojne regije podpisan dne 4.7.2018 je vključeval 19 najpomembnejših regijskih 

projektov. S podpisom Dopolnitve št. 1 k obstoječemu dogovoru dne 16.7.2020 je na podlagi treh odstopov 

od izvedbe projektov v izvajanju 16 najpomembnejših regijskih projektov.  

 

Prilogi (GRADIVO A):  

▪ Dopolnitev št. 1 k Dogovoru za razvoj Pomurske razvojne regije z dne 16.7.2020 

▪ Dogovor za razvoj Pomurske razvojne regije z dne 4.7.2018 

 

*** 

V juliju 2020 se je nadaljevala izvedba regijskega teritorialnega razvojnega dialoga (brez prisotnosti 

predstavnikov ministerstev) z občinami, nosilkami posameznih regijskih projektov po vseh PN, kjer smo 

preverili stanje na projektu in predvideno časovnico. 

 

Roki za oddajo popolnih vlog za neposredno potrditev operacije (NPO) ostajajo nespremenjeni in so: 

- 31.12.2020 za PN 3.1. Spodbujanje podjetništva, 

- 30.9.2020 za PN 4.4. Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti, 

- 30.9.2020 za PN 6.1. Vlaganje v vodni sektor. 

 

V skladu z dopisom MGRT z dne 22.5.2020 regije posredujejo spremembe regijskih projektov iz Dogovora za 

razvoj Pomurske razvojne regije oz. dopolnitev dogovora najkasneje do roka za oddajo vlog za NPO, ki so 

navedeni zgoraj in v paketu, ne parcialno.  

 

Priloge (GRADIVO B):  

▪ Dopis MGRT glede izvajanja DRR z dne 22.5.2020 

▪ Zapisniki regijskega teritorialnega dialoga z dne 29.7.2020 na PN 3.1., PN 4.4 in PN 6.1. 

 

*** 

Ker je Dogovor za razvoj regije dinamična zgodba so spremembe na projektih pričakovane. V nadaljevanju 

opredeljujemo spremembe regijskih projektov na PN 3.1. in PN 4.4., v skladu z dopisom MGRT.  

 

PN 3.1. Spodbujanje podjetništva 

 

Bistvene spremembe izkazujejo sledeči regijski projekti poslovnih con: 

 

Občina Šalovci: Spodbujanje podjetništva na območju KP Goričko:  

- Povečanje vrednosti projekta za več kot 20% (iz 800.800,00 EUR na 1.219.214,37 EUR) 

- Povečanje deleža EU sredstev (iz 656.393,45 EUR na 766.474,76 EUR) 

 

Občina Turnišče: Gospodarska cona Turnišče 

- Povečanje vrednosti projekta za več kot 20% (iz 346.522,33 EUR na 419.548,66 EUR) 

- Povečanje deleža EU sredstev (iz 255.631,23 EUR na 300.631,23 EUR) 
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Občina Ljutomer: Širitev poslovne cone Ljutomer 

- Povečanje deleža EU sredstev (iz 363.853,00 EUR na 473.934,31 EUR) 

 

Ostanek razpoložljivih EU sredstev na PN 3.1 je v višini 265.162,62 EUR (ostanek še nerazdeljenih EU sredstev 

v višini 86.112,62 EUR + ostanek EU sredstev na projektu PONI, zaradi znižanja na projektu v višini 179.050 

EUR). Sredstva na tej PN se ne morejo prenašati na drugo PN, ampak se lahko koristijo le na tej PN, tj. PN 3.1. 

Spodbujanje podjetništva.  

 

V skladu s dopisom MGRT glede izvajanja dogovorov za razvoj regij z dne 22.5.2020 ministrstvo napotuje 

prvenstveno k »dodajanju »manjkajočih« EU sredstev do višine sofinanciranja 100% upravičenih stroškov.«  

 

Na delovnem sestanku z nosilci projektov poslovnih con dne 7.9.2020 je bila dogovorjena delitev ostanka 

razpoložljivih EU sredstev med tri projekte poslovnih con občin Šalovci, Turnišče in Ljutomer.  

 

Spremembe navedenih projektov poslovnih con so podrobneje opredeljene v priloženem gradivu.   

 

Priloge (GRADIVO C - PN 3.1.):  

▪ Zapis z delovnega sestanka predstavnikov občin, nosilk projektov na PN 3.1. z dne 7.9.2020 

▪ Obrazec št. 2 in obrazložitev sprememb k projektu Občine Šalovci, 

▪ Obrazec št. 2 in obrazložitev sprememb k projektu Občine Turnišče  

▪ Obrazec št. 2 in obrazložitev sprememb k projektu Občine Ljutomer  

 

PN 4.4. Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti 

 

Bistvene spremembe izkazujejo sledeči regijski projekti kolesarskih povezav: 

 

Občina Gornja Radgona: Kolesarske poti G. Radgona:  

- Sprememba zveznosti kolesarske poti 

- Sprememba kazalnikov in povečanje vrednosti projekta za več kot 20% (iz 238.799,92 EUR na 

357.681,99 EUR)   

 

Občina Dobrovnik: Kolesarsko omrežje Turnišče – Dobrovnik - Lendava 

- Sprememba vrednosti projekta (iz 499.006,34 EUR na 477.029,67 EUR) 

- Zmanjšanje deleža EU sredstev (iz 409.021,59 EUR na 381.067,46 EUR) ter uskladitev kazalnikov 

 

Občina Lendava: Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik - Kobilje 

- Povečanje vrednosti projekta za več kot 20% (iz 1.058.100,00 EUR na 1.282.974,88 EUR) 

- Povečanje deleža EU sredstev  (iz 585.257,51 EUR na 613.211,64 EUR) 

 

Na projektu nosilca Občine Dobrovnik je prišlo do presežno upravičenih stroškov, kar posledično pomeni tudi 

presežek upravičenih EU sredstev v višini 27.954,13 EUR, zato se predlaga prenos tega zneska na projekt 

nosilca Občine Lendava, na del Občine Dobrovnik. Občina Dobrovnik je na obeh projektih partner na projektu. 

V okviru projekta nosilke Občine Lendava se je vrednost investicije Občine Dobrovnik na relaciji Dobrovnik-

Kobilje, glede na prvotno načrtovano, podvojila, zato se predlaga prenos EU sredstev na drug projekt, ki pa 

ostanejo Občini Dobrovnik, kot dogovorjeno med partnericami. 
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Spremembe projektov kolesarskih povezav so podrobneje opredeljene v priloženem gradivu.   

 

Priloge (GRADIVO D  - PN 4.4.):  

▪ Obrazec št. 2 in obrazložitev sprememb k projektu Občine Gornja Radgona, 

▪ Obrazec št. 2 in obrazložitev sprememb k projektu Občine Dobrovnik 

▪ Obrazec št. 2 in obrazložitev sprememb k projektu Občine Lendava 

 

 

PN 6.1. Vlaganje v vodni sektor 

 

V začetku meseca septembra 2020 je bil izveden delovni sestanek s predstavniki občin, nosilk projektov 

nadgradnje vodovoda in podjetja Vodovod sistema B ter s predstavniki občin, nosilk projektov kanalizacij (Lista 

B) glede morebitnega ostanka razpoložljivih EU sredstev na projektu Nadgradnja vodovoda sistema B, kot 

rezultat izvedenih javnih naročil v okviru projekta.  

 

Prilagamo zapis delovnega sestanka ter dopis Občine Rogašovci glede predvidene višine ostanka EU sredstev 

na projektu. 

 

Prilogi (GRADIVO E - PN 6.1.):  

▪ Zapis delovnega sestanka v okviru PN 6.1. z dne 7.9.2020 

▪ Dopis Občine Rogašovci z dne 9.9.2020 

 

 
 

*** 

Vse članice in člane naprošamo za glasove do navedenega roka. 

 
 


