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Murska Sobota, 10. 4. 2020 

 

 

 

ČLANOM RAZVOJNEGA SVETA REGIJE (RSR) 

 
 
 
Spoštovani člani RSR! 
 
 
Skladno s 17. členom Poslovnika o delu Razvojnega sveta Pomurske regije (RSR) sklicujem 33. dopisno 
(korespondenčno) sejo s predlaganim dnevnim redom: 
 

1. Potrditev zapisnikov:  

a. 31. redna seja RSR z dne 10. 7. 2019, 

b. 32. (skupna) seja RSR in SR z dne 28. 8. 2019 

2. Potrditev nadomestnih članov RSR 

3. Izvajanje Dogovora za razvoj regije  

4. Informacija o regionalni organiziranosti Kohezijske regije Vzhodna Slovenija 

5. Informacija o poteku procesa priprave RRP 2021-2027 

6. Informacija o izboru RRA za programsko obdobje 2021-2027 

 

 
 

Prosimo, da priloženo glasovnico (v pdf obliki) pošljete na elektronski naslov: sonja.vrataric@rcms.si, 

do vključno PETKA, 17. aprila 2020 do 12. ure ali po pošti na naslov: Razvojni center Murska Sobota, 

Kardoševa 2, 9000 M. Sobota. 

 
 
 
S spoštovanjem, 
 
        
         Branko Drvarič, l. r. 
                                              Predsednik RSR 
 
 
 
 
 
 
Priloge: 

- Priloga 1: GLASOVNICA RSR 
- Priloga 2: Obrazložitev glasovnice 

mailto:sonja.vrataric@rcms.si
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PRILOGA 1: GLASOVNICA   
 
Prosimo, da priloženo glasovnico (v pdf obliki) pošljete na elektronski naslov: sonja.vrataric@rcms.si, 

do vključno PETKA, 17. aprila 2020 do 12. ure ali po pošti na naslov: Razvojni center Murska Sobota, 

Kardoševa 2, 9000 M. Sobota. 

 

GLASOVNICA 
 

PREDLOG  SKLEPA 1:  
 
Razvojni svet Pomurske regije potrjuje zapisnik 31. redne seje RSR z dne 10. 7. 2019 in zapisnik 32. 

skupne seje RSR in SR z dne 28. 8. 2019 v predloženi obliki. 

 

GLASUJEM:                                    ZA                                        PROTI 
 (obkrožite) 

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

PREDLOG  SKLEPA 2:  
 
Razvojni svet Pomurske regije potrjuje nadomestna člana RSR, in sicer: 

- Tadej Ružič, nadomestni član gospodarstva, 
- Miran Fujs, nadomestni član gospodarstva. 

 
GLASUJEM:                                    ZA                                        PROTI 
 (obkrožite) 

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

 
PREDLOG  SKLEPA 3:  
 
Razvojni svet Pomurske regije se je seznanil s potekom izvajanja aktivnosti dogovora za razvoj regije.  

*** 

PN 3.1. 

Razvojni svet Pomurske 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. 

Razvojni svet Pomurske 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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PN 4.4 (odstop Občine Ljutomer in Občine Tišina 

Razvojni svet Pomurske 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.  

 

Razvojni svet Pomurske 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. 

Razvojni svet Pomurske 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) 

Razvojni svet Pomurske 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. 

Razvojni svet Pomurske regije predlaga, da se potrjene spremembe na projektu vključi v Dodatek št. 

1 k Dogovoru za razvoj Pomurske razvojne regije. 

 

GLASUJEM:                                    ZA                                        PROTI 
 (obkrožite) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
PN 6.1. (Lista B) 

Razvojni svet Pomurske regije potrjuje, da razpoložljiva sredstva v višini 537.269,02 evrov ostajajo na 

PN 6.1. Vlaganje v vodni sektor in se razporedijo na obstoječe projekte na Listi B, ki izpolnjujejo vse 

zahtevane pogoje in so pripravljeni na izvedbo. Razporeditev sredstev se naknadno pripravi na podlagi 

novega poziva za dogovor za razvoj regij. 

 

 

GLASUJEM:                                    ZA                                        PROTI 
 (obkrožite) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PREDLOG  SKLEPA 4:  
 
Razvojni svet Pomurske regije se je seznanil z informacijo glede regionalne organiziranosti Kohezijske 
regije Vzhodna Slovenija v predloženi obliki.  
 
Razvojni svet Pomurske regije se je seznanil s predlogom spremembe Operativnega programa EKS 
2014-2020 v predloženi obliki. 

 
GLASUJEM:                                    ZA                                        PROTI 
 (obkrožite) 

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

 

PREDLOG  SKLEPA 5:  
 
Razvojni svet Pomurske regije sprejema spremembe in dopolnitve Programa priprave RRP Pomurske 
regije za obdobje 2021-2027, v predloženi obliki. 
 

GLASUJEM:                                    ZA                                        PROTI 
 (obkrožite) 

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

Razvojni svet Pomurske regije se je seznanil z osnutkom strateškega dela Regionalnega razvojnega 
programa regije Pomurje za obdobje 2021–2027. 
 

GLASUJEM:                                    ZA                                        PROTI 
 (obkrožite) 

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

 
 
PREDLOG  SKLEPA 6:  
 
Razvojni svet Pomurske regije se je seznanil z informacijo o izboru RRA za programsko obdobje 2021-
2027. 

 
GLASUJEM:                                    ZA                                        PROTI 
 (obkrožite) 

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

    ………………………………………..    
    IME IN PRIIMEK ČLANA RSR 
 
    ……………………………………….. 
         (PODPIS)  
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PRILOGA 2: OBRAZLOŽITEV GLASOVNICE RSR  
 

K TOČKI 1 
RSR potrjuje zapisnika: 

- 31. redne seje RSR z dne 10. 7. 2019 in 

- 32. skupne seje RSR in SR z dne 28. 8. 2019, ki sta priloga k gradivu.  

 

Zapisnik 32. skupne seje RSR in SR je bil potrjen na 79. redni seji SR dne 11. 12. 2019. 
 

Predlagana nova oz. nadomestna člana pri tej točki ne glasujeta (glej točko 2). 
 

Priloge (GRADIVO k TČ 1):  

▪ Zapisnik 31. redne seje z dne 10. 7. 2019,  

▪ Zapisnik 32. skupne seje RSR in SR z dne 28. 8. 2019. 

 

K TOČKI 2 
V skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) člana RSR, ki med 
mandatom preneha izpolnjevati pogoje za imenovanje v svet, RSR zamenja, ko zamenjavo predlaga 
organ, ki je člana predlagal.  
 
Mandat nadomestnega člana traja od sprejema sklepa do izteka mandata RSR. 
 
Imenovani član RSR s strani gospodarstva g. Daniel Zelko je dne 15. 1. 2020 podal odstopno izjavo z 
mesta člana RSR. Pomurska gospodarska zbornica kot novega člana oz. nadomestnega člana RSR s 
strani gospodarstva predlaga g. Tadeja Ružiča, Medicop d.o.o.. 
 
Pomurska gospodarska zbornica prav tako za novega oz. nadomestnega člana RSR s strani 
gospodarstva predlaga g. Mirana Fujsa, Arcont d.d., namesto dosedanjega člana g. Branka Kurbusa. 
 
Predlagana nova oz. nadomestna člana pri tej točki ne glasujeta. 
 
Priloge (GRADIVO k TČ 2): 

▪ Odstopna izjava z dne 15.1.2020, 

▪ Sklepi Predsedstva PGZ z dne 3.2.2020. 

 

K TOČKI 3 

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

podpisan dne 4.7.2018.  

*** 

Spremljanje izvajanja projektov iz Dogovora za razvoj regije poteka z MGRT/MZI/MOP preko 

teritorialnih dialogov med resornimi ministrstvi in nosilci regijskih projektov na prednostnih naložbah: 

PN 3.1. Spodbujanje podjetništva, PN 4.4. Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti in za PN 6.1. 

Vlaganje v vodni sektor. Zadnja aktualna dialoga sta potekala 13. septembra 2019 v Murski Soboti in 

23. januarja 2020 v Ljubljani. 

 

Priloge (GRADIVO  k TČ 3 – 1. del (A in B)): 

▪ Zapisniki z dne 13.9.2019, 

▪ Zapisniki z dne 23.1.2020. 
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*** 

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. 

 

*** 

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. 

Priloge (GRADIVO k TČ 3 – 2. del (PN 3.1.) - A): 

▪ Opis sprememb na projektu Občine Ljutomer, 

▪ Dopolnjen Obrazec št. 2 Občine Ljutomer. 
 

 

PN 4.4. (odstop Občine Ljutomer in Tišina) 

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). 

 

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. 

 

Dne 28.1.2020 je bil izveden delovni sestanek s predstavniki občin na temo projektov DRR na PN 4.4. 

(odstop Občine Ljutomer) in PN 6.1 glede sredstev na razpolago.  

Prerazporeditev sredstev na obstoječe projekte na PN 4.4. ob odstopu Občine Ljutomer v višini 

196.798,34 evrov je bila potrjena na 80. redni seji SR dne 19.2.2020. 

 

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.  

Priloge (GRADIVO k TČ 3 – 2. del (PN 4.4.-odstop) - B): 

▪ 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, 

▪ Dopis Občine Tišina z dne 20.2.2020, 

▪ Prerazporeditev sredstev na PN 4.4. (po odstopu Občine Tišina) z dne 9.3.2020. 
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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. 

 

Priloge (GRADIVO k TČ 3 – 2. del (PN 4.4.-sprememba) - C): 

▪ Opis sprememb na projektu Občine Velika Polana  

▪ Dopis Občine Lendava, 

▪ Dopolnjen Obrazec št. 2 Občine Velika Polana. 

 

 

PN 6.1. 

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. 

 

Dne 28.1.2020 je bil izveden delovni sestanek s predstavniki občin na temo projektov DRR na PN 4.4. 

(odstop Občine Ljutomer) 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. Na dopis se je odzvalo vseh 6 občin, nosilk projektov odvajanja in čiščenja odpadnih 

komunalnih voda na LISTI B. Nobena od občin ne odstopa od izvedbe projekta. 

 

Na 80. redni seji SR dne 19.2.2020 je bil sprejet identičen sklep, ki je predlagan v sprejem RSR. 

 

Priloga (GRADIVO k TČ 3 – 3. del (PN 6.1.): 

▪ 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. 

 

*** 

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 (2019) ter 

v skladu z aktualnimi prerazporeditvami sredstev na projekte v okviru PN 4.4. in spremembami dveh 

projektov – en na PN 3.1. in en na PN 4.4. 

 

*** 
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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 4 

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 ter povzetek predloga predvidenih 

sprememb OP EKS 2014-2020. 

*** 

Prilagamo končna Strateška izhodišča razvoja Kohezijske regije Vzhodna Slovenija. 

*** 

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odgovorna za pripravo programskih 

dokumentov za obdobje 2021-2027. 

 

Prilagamo delovni gradivi: naložbene smernice, ki jih je za Slovenijo določila Evropska Komisija ter 

delovno gradivo, ki se nanaša na ozemeljski pristop glede financiranja funkcionalnih urbanih območij 

iz evropskih sredstev. Gradivi sta s strani SVRK v dopolnjevanju. 

 

Priloge (GRADIVO k TČ 4 (1. del, 2. del in 3. del)): 
▪ 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, 

▪ Strateška izhodišča razvoja Kohezijske regije Vzhodna Slovenija, 

▪ Priloga D: Naložbene smernice za financiranje v okviru kohezijske politike v obdobju 2021-2027 

za Slovenijo (delovno gradivo), 

▪ Ozemeljski pristop pri financiranju razvojnih priložnosti funkcionalnih urbanih območij iz 

evropskih politik/skladov (delovno gradivo). 

 

 

K TOČKI 5 

Vlada RS je na 40. redni seji dne 18.7.2019 sprejela Operativni načrt o sodelovanju ministrstev pri 

pripravi regionalnih razvojnih programov za obdobje 2021-2027 s ciljem zagotoviti vse pogoje za 

pravočasno sprejetje RRP 2021-2027. Rok za sprejem RRP na RSR in potrditev RRP na SR je do 

31.5.2021. 

 

Program priprave RRP Pomurske regije za obdobje 2021-2027 so člani RSR sprejeli na 29. dopisni seji 

RSR dne 31.8.2018, v skladu s takrat aktualnim Operativnim načrtom o sodelovanju ministrstev pri 

pripravi RRP za obdobje 2021-2027, ki ga je potrdila Vlada RS na 183. redni seji dne 5.7.2018.  

 

Predlagane spremembe in dopolnitve programa priprave RRP (verzija 1.0) so pripravljene v skladu z 

aktualnim operativnim načrtom, potrjenim v letu 2019. 

 

*** 

Regionalni razvojni program se sprejme za programsko obdobje, ki je enako obdobju finančne 

perspektive Evropske unije, tj. za obdobje 2021-2027. RRP je sestavljen iz strateškega in programskega 

dela. Sprejme ga razvojni svet regije in potrdi svet regije.  
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Skladno z aktualnim Operativnim načrtom sodelovanja ministrstev pri pripravi regionalnih razvojnih 

programov za obdobje 2021–2027, potrjen na Vladi RS dne 18.7.2019, je rok: 

- za pripravo strateškega dela RRP do 31.12.2019, 

- za pripravo osnutka RRP (vključujoč programski del RRP) do 30.11.2020, 

- za sprejetje RRP na razvojnem svetu regije in potrditev RRP na svetu regije je do 31.5.2021. 

 

Z uvodno strateško konferenco na Gradu na Goričkem v oktobru 2018 se je pričel proces priprave 

strateškega razvojnega dokumenta regije za obdobje 2021-2027, ki ji je sledilo niz tematskih 

premišljevalnic oz. delavnic na temo krožnega gospodarstva in krožne potrošnje, človeškega 

potenciala, turizma, podjetnega in vitalnega podeželja, povezane in brezogljične Evrope ter energije in 

prostora.  

 

Na podlagi izvedenih delavnic in bilateralnih srečanj z različnimi deležniki ter delovnimi srečanji s 

pogodbenim partnerstvom RRA v letu 2018/2019 smo v letu 2019 pripravili osnutek strateškega dela 

RRP 2021-2027, ki smo ga dne 27.12.2019 posredovali na MGRT. 

 

V letu 2020 nadaljujemo z aktivnostmi priprave RRP. Delovni osnutek RRP predstavlja osnovo za 

nadaljnjo razpravo in dopolnjevanje. Vabljeni k dopolnitvi osnutka strateškega dela RRP. 

Člane RSR bomo o predvidenih aktivnostih tekoče obveščali. 

 

Priloge (GRADIVO k TČ 5 (1. del, 2. del in 3. del)): 
▪ Program priprave RRP Pomurske regije za obdobje 2021-2027 (verzija 1.0, marec 2020), 

▪ Operativni načrt o sodelovanju ministrstev pri pripravi regionalnih razvojnih programov za 

obdobje 2021-2027 z dne 8.7.2019, 

▪ Osnutek strateškega dela RRP Pomurje 2021-2027 z dne 23.12.2019. 

 

 

K TOČKI 6 

Mrežnim institucijam RRA: 

- Razvojni center Murska Sobota, nosilna RRA, 

- Razvojna agencija Sinergija, sodelujoča institucija, 

- PORA, razvojna agencija G. Radgona, sodelujoča institucija, 

- Prleška razvojna agencija giz, sodelujoča institucija in 

- Zavod za turizem in razvoj Lendava, sodelujoča institucija, 

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 za novo programsko obdobje 2021-2027 je predsednik SR prejel 

dne 12.2.2020. Regionalno razvojno agencijo (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). 
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Odločitev o začetku postopka javnega razpisa za izbor RRA za novo programsko obdobje 2021-2027 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. 

 

Svet regije je na 80. redni seji SR dne 19.2020. sprejel sklep o začetku postopka, določitvi občine in 

imenovanju strokovne komisije za izbora RRA za programsko obdobje 2021-2027. 

 

Priloge (GRADIVO k TČ 6):  

▪ Dopis MGRT št. 3030-11/2013/275 z dne 23.1.2020, 

▪ Sklep SR št. SR-03/2020 z dne 19.2.2020.  

 

*** 

Vse članice in člane naprošamo za glasove do navedenega roka. 

******** 
Kot je opredeljeno s poslovnikom organa RSR, se predlagani sklepi iz GLASOVNICE lahko potrdijo, v 
kolikor o dopisnem načinu odločanja ne nasprotuje več kot tretjina članov RSR. Odločitve na dopisnih 
sejah se sporočajo po elektronski pošti ali navadni pošti. 


