
Svet Pomurske razvojne regije 

 
Murska Sobota, 8. 10. 2021 

VABILO NA SEJO 

»SVETA POMURSKE RAZVOJNE REGIJE«, 

 

ki bo v petek, 15. oktobra 2021 ob 10.00. uri 

v veliki dvorani Doma kulture Razkrižje, Šafarsko 42c, Razkrižje 

 

Spoštovani! 

 

Skladno s 10. in 11. členom Poslovnika o delovanju Sveta pomurske razvojne regije sklicujem 91. redno 

sejo:  

 

DNEVNI RED:  

1. Potrditev zapisnika 90. redne seje SR z dne 14.7.2021  
2. Informacija o konstituiranju RSR  

3. Informacija o izvajanju DRR 

4. Informacija o ukrepih preprečevanja širjenja okužb s covid-19 v Sloveniji in Pomurju  

5. Aktualno  

a) Problematika sprejemanja OPN  

b) Predstavitev paliativnega centra Mérna iža 
c) Problematika sofinanciranja invalidskih in drugih organizacij regijskega značaja s strani 

pomurskih občin 
d) Problematika zaposlovanja v programih javnih del   
e) Problematika vlaganj v zdravstvo na primarni ravni – investicije in investicijska 

vzdrževanja v zdravstvene domove 
f) Ureditev zobozdravstvene dežurne ambulante v Murski Soboti  
g) Informacija glede aktivnosti na projektu »Železniška proga Beltinci-Lendava-Redisc«  
h) Informacija o možnostih odstranjevanja blata iz komunalnih čistilnih naprav v Pomurju  
i) Seznanitev z aktivnostmi ob 25. letnici delovanja Ustanove Dr. Šiftarjeva fundacija  

6. Razno  

 
*** 

Za udeležbo na seji je potrebno izpolnjevati pogoj PTC in upoštevati vsa aktualna navodila v zvezi s 
preprečitvijo širjenja covid-19. 
 

*** 
Prosimo, da se seje zanesljivo udeležite oz. se jo udeleži zastopnik s pisnim pooblastilom. Svojo 

prisotnost ali odsotnost na seji nam sporočite do srede, 13. oktobra 2021. 

 

 

Lep pozdrav! 

                                    PREDSEDNIK SR  

       Stanko Ivanušič, župan Občine Razkrižje, l. r. 
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Vabljeni: 

▪ člani Sveta Pomurske razvojne regije, 
▪ predsednik Razvojnega sveta Pomurske regije, 
▪ g. Blaž Vurzer, dr. med., specializant javnega zdravja, Nacionalni inštitut za javno 

zdravje, Območna enota Murska Sobota, k tč 4 
▪ ga. Edith Žižek Sapač, dr. med., spec. druž. med. k tč 5 f, direktorica, Zdravstveni dom 

Murska Sobota, 
▪ g. Ernest Ebenšpanger, predsednik in g. Marjan Šiftar, podpredsednik, k tč 5 i, Ustanova 

Dr. Šiftarjeva fundacija, 
▪ g. Marjan Maučec, državni svetnik, 
▪ dr. Mitja Slavinec, državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport 
▪ pomurski poslanci, 
▪ pomurski člani Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija, 
▪ skrbnik regije MGRT, g. Gregor Černoga, 
▪ območne razvojne agencije.
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OBRAZLOŽITEV DNEVNEGA REDA 

1. Potrditev zapisnikov zapisnika 90. redne seje SR z dne 14.7.2021 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Zapisnik 90. redne seje SR z 
dne 14.7.2021 
 
 
 

Svet Pomurske razvojne regije potrjuje 
zapisnik 90. redne seje SR z dne 
14.7.2021, v predloženi obliki.  
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

SR potrjuje zapisnik 90. redne seje SR z dne 14.7.2021. 
 
 
 
 
Zapisnik je priloga gradivu. 

 

2. Informacija o konstituiranju RSR  

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Poročilo o konstituiranju RSR 

Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil s poročilom o konstituiranju 
Razvojnega sveta Pomurske regije v 
obdobju 2021-2027. 
 
Svet Pomurske razvojne regije …. 
 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

Razvojni svet Pomurske regije se izvoli za programsko obdobje. 
 
Razvojni svet Pomurske regije sestavlja 31 članov, in sicer: 
- 10 predstavnikov občin (člani občinskega/mestnega sveta oz. 
župan/županja), 
- 10 predstavnikov gospodarstva,  
- 5 predstavnikov nevladnih organizacij,  
- 5 predstavnikov območnih razvojnih partnerstev in  
- 1 predstavnik madžarske narodne skupnosti. 
 
Razvojni svet regije je organ usklajevanja razvojnih pobud in 
razvojnih interesov v regiji. Ima naslednje naloge: 

- vodi in usmerja pripravo regionalnega razvojnega 
programa in ga sprejme, 

- na področju regionalnega razvoja sodeluje z regijami 
drugih držav, 

- sklepa dogovore za razvoj regije, 
- sodeluje v teritorialnem razvojnem dialogu, 
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- spremlja izvajanje regionalnega razvojnega programa in 
dogovorov za razvoj regije in 

- opravlja druge naloge v skladu z Zakonom o spodbujanju 
skladnega regionalnega razvoja. 

 
RCMS je v začetku meseca junija na pomurske občine naslovil poziv 
k obravnavi in potrditvi Skupne liste kandidatov za volitve članov 
Razvojnega sveta Pomurske regije 2021-2027. 
 
Volitve članov razvojnega sveta izvedejo občinski/mestni sveti v 
roku 30 dni po prejemu kandidatne liste. 
 
Občinski/mestni sveti v regiji pošljejo RCMS zapisnike o glasovanju 
v roku 3 dni po izvedenih volitvah. 
 
Izide glasovanja v regiji ugotavlja RCMS, nosilna regionalna 
razvojna agencija (RRA) v Pomurski regiji. 
 
Skupna lista je potrjena, če zanjo glasuje večina občinskih/mestnih 
svetov, ki predstavljajo večino prebivalk in prebivalcev vseh občin 
v Pomurski regiji. 
 
Razvojni svet Pomurske regije 2021-2027 se konstituira na prvi 
seji, na kateri je navzočih več kot polovica članov Razvojnega sveta 
Pomurske regije 2021-2027. 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 
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3. Informacija o izvajanju Dogovora za razvoj regije 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

Gradiva ni! 
 
 

Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil s stanjem projektov v okviru 
dogovora za razvoj regije.  

Svet Pomurske razvojne regije…. 

 

…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

Dogovor za razvoj Pomurske razvojne regije vključuje 16 
najpomembnejših regijskih projektov:  

- 7 projektov poslovnih con in 1 projekt podpornega okolja 
na PN 3.1. Spodbujanje podjetništva, 

- 6 projektov kolesarskih povezav na PN 4.4. Spodbujanje 
multimodalne urbane mobilnosti ter 

- 2 projekta nadgradnja vodovodnega sistema na PN 6.1. 
Vlaganje v vodni sektor. 

 
Do konca meseca julija je odločitev o podpori operaciji prejelo vseh 
16 regijskih projektov, vključenih v DRR. 
 
Projekti so v izvajanju. 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

 

4. Informacija o ukrepih preprečevanja širjenja okužb s covid-19 v Sloveniji in Pomurju 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

Gradiva ni! 
 
 

Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil z aktualno situacijo širjenja 
okužb s covid-19 v Sloveniji in Pomurju 
ter z ukrepi preprečevanja širjenja okužb 
s covid-19. 

Svet Pomurske razvojne regije…. 

…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

Virus Covid-19 je še vedno prisoten tako pri nas kot na svetu. 
Dnevni podatki o številu na novo okuženih, hospitaliziranih in 
umrlih se ne znižujejo.  
 
 
 
 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 
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5. Aktualno 
a) Problematika sprejemanja OPN 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

Poročilo o delu Delovne 
skupine  
 
DODATNO GRADIVO! 
 

Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil s problematiko sprejemanja 
OPN v povezavi s hidrološko 
hidravličnimi študijami. 

Svet Pomurske razvojne regije…. 

…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

Situacijo spremlja Delovna skupina za problematiko poplavne 
ogroženosti v povezavi z OPN in HHŠ. 
 
 
 
 
 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

 

5. Aktualno 
b) Predstavitev paliativnega centra Mérna iža 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

Dokument identifikacije 
investicijskega projekta  
 
predstavitev Mérna iža 
 
DODATNO GRADIVO! 

Svet Pomurske razvojne regije podpira 
nadaljnji razvoj projekta »Paliativni 
center Pomurja Mérna iža«, ker je 
pomemben regijski projekt. 
 
Svet Pomurske razvojne regije za 
koordinatorja projekta imenuje Razvojni 
center Murska Sobota. 
 
Svet Pomurske razvojne regije….. 

 
 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

Paliativna medicina in oskrba sta področji dela, ki skrbita za 
kakovost življenja v zadnjem življenjskem obdobju. 
 
Paliativna oskrba zagotavlja pomoč in podporo bolnikom z 
neozdravljivo boleznijo in njihovim najbližjim skozi celotno 
obdobje obravnave ter s tem izboljšuje kakovost življenja bolnikov 
in njihovih družin, ki se soočajo z izzivi, povezanimi z boleznijo. 
 
Projekt »Paliativni center Pomurja Mérna iža« predstavlja 
pomembno dopolnitev področja paliativne oskrbe v Sloveniji. 
 
Osnovna ideja projekta paliativnega centra je izvajanje celostne, 
neprekinjene, integrirane in strokovno koordinirane paliativne 
oskrbe 24 ur/dan, za vse, ki takšno oskrbo potrebujejo, tako na 
osnovnem kot na specialističnem nivoju. 
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Mérna iža bo vsebinsko in organizacijsko povezovala paliativno 
oskrbo v regiji in funkcionirala kot Hospic ustanova z dnevnim 
centrom za paliativne bolnike. 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

 

5. Aktualno 

c) Problematika sofinanciranja invalidskih in drugih organizacij regijskega značaja s strani pomurskih 

občin 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Dopis Mestne občine Murska 
Sobota z dne 23.9.2021 
 
Tabele s podatki posameznih 
društev (11 društev) 

 
Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil s problematiko sofinanciranja 
invalidskih in drugih organizacij 
regijskega značaja s strani pomurskih 
občin. 
 
Svet Pomurske razvojne regije naproša 
pomurske občine, da skušajo zagotoviti 
sredstva v okviru svojih zmožnosti, za 
bolj pravično razdelitev sofinanciranja 
društev, ki so skupnega pomena za 
celotno regijo in izvajajo programe in 
storitve za njihove občane. 
 
Svet Pomurske razvojne regije …. 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

 
Problematiko financiranja društev s strani pomurskih občin je 
izpostavilo več medobčinskih društev. Društva navajajo, da 
nekatere občine ne sofinancirajo programe, v kolikor društvo nima 
sedeža ali podružnice v konkretni občini ali pa sofinancirajo 
programe v zelo nizkem finančnem znesku. 
 
Na Mestni občini Murska Sobota, v Oddelku za negospodarske 
dejavnosti, na katero se je obrnilo več medobčinskih društev, so 
zbrali podatke za posamezna medobčinska društva in organizacije, 
ki so širšega pomena za našo regijo. 
 
Podatki in ugotovitve so del gradiva. 
 
  
 
 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 
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5. Aktualno 

d) Problematika zaposlovanja v programih javnih del 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
 
e-sporočilo z dne 31.8.2021 

Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil s problematiko zaposlovanja v 
programih javnih del. 

Svet Pomurske razvojne regije predlaga 
Ministrstvu za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti spremembo 
pri zaposlovanju iz programov javnih del, 
kot sledi: 

Predlog 1:  
Osebe v programih javnih del, ki so 
dolgotrajno bolniško odsotne, se npr. po 
2 mesecih bolniške odsotnosti ponovno 
avtomatsko napoti na zdravniški pregled 
ter oceni, ali so še naprej nezmožne za 
delo. Če komisija potrdi nezmožnost za 
delo, potem lahko izvajalec javnih del 
dobi nadomestnega delavca iz oseb, ki 
izpolnjujejo pogoje. 
 
ALI / IN 

Predlog 2: 
Če oseba ne pride na razgovor (in 
predhodno ne upraviči izostanka) ali 
delo zavrne, se jo črta iz evidence 
brezposelnih oseb in prekinejo vse 
pravice, ki jih prejema iz tega naslova. 
 
 

 
Prilagamo e-sporočilo Občine Tišina z dne 31.8.2021, v katerem je 
problematika podrobneje opisana. 
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Svet Pomurske razvojne regije…. 

…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

 
 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

 

5. Aktualno 

e) Problematika vlaganj v zdravstvo na primarni ravni – investicije in investicijska vzdrževanja v 
zdravstvene domove 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
 
Gradiva ni! 

Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanilo s problematiko vlaganj v 
zdravstvo na primarni ravni - investicije 
in investicijska vzdrževanja v 
zdravstvene domove. 

Svet Pomurske razvojne regije…. 

 

…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v slovensko 
zdravstvo v letih 2021-2031 je Vlada RS sprejela 17.6.2021. Po 
predstavitvi in obravnavi v Državnem zboru in na pristojnem 
odboru RS so poslanci konec meseca septembra sprejeli 
predmetni zakon. 
 
Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije je zavzelo stališče, da je 

primarna raven zakona (kamor spadajo tudi zdravstveni domovi, ki 

pa sodijo v pristojnosti nas občin) premalo naslovljena. Posledično 

bo težko prišlo do krepitve primarne ravni zdravstvene dejavnosti 

ter posledično do zmanjševanja neenakosti v zdravju, ki pa je tudi 

ključni cilj Resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 

2016 – 2025 »Skupaj za družbo zdravja«.  

Predlagajo povečanje sredstev za investicije v primarno raven. 

 
Sprejeti zakon za investicije namenja cca. 2 mrd evrov. 
 
Sredstva za zdravstveno dejavnost na primarni ravni so se povišala 
iz 50 mio na 200 mio evrov. 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 
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5. Aktualno 

f) Ureditev zobozdravstvene dežurne ambulante v Murski Soboti 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Dopis Zdravstvenega doma 
Murska Sobota z dne 6.7.2021 
 

Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil s predlogom izvajanja dežurne 
zobozdravstvene ambulante v 
Zdravstvenem domu Murska Sobota. 

Svet Pomurske razvojne regije…. 

…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

Predlog obravnave je predlog izvajanja dežurne zobozdravstvene 
ambulante v Zdravstvenem domu Murska Sobota. 
 
 
 
 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

 

5. Aktualno 

g) Informacija glede aktivnosti na projektu »Železniška proga Beltinci-Lendava-Rédics 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Gradiva ni! 

Svet Pomurske razvojne regije na podlagi 
sklepa 77. redne seje Sveta Pomurske 
razvojne regije v mesecu juniju 2019, 
kjer se je slednji seznanil in podprl 
pobudo za vzpostavitev projekta 
»Železniška proga Beltinci-Lendava-
Rédics, poziva Vlado RS in Ministrstvo RS 
za infrastrukturo, da podata informacijo 
glede opravljenih aktivnosti na projektu 
ter morebitno že znano »časovnico« 
aktivnosti do vzpostavitve projekta. 

Svet Pomurske razvojne regije…. 

…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

Svet Pomurske razvojne regije je na 77. redni seji v letu 2019 
obravnaval točko Pobuda za vzpostavitev železniške povezave 
Rédics – Lendava – Beltinci. 
 
SR se je na seji seznanil s pobudo Občine Lendava o vzpostavitvi 
projekta »Železniška proga Beltinci-Lendava-Rédics«, podprl 
pobudo ter dal regijsko podporo projektu, ki je projekt 
nacionalnega pomena. 
  
 
 
 
 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 
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5. Aktualno 

h) Informacija o možnostih odstranjevanja blata iz komunalnih čistilnih naprav v Pomurju  

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Gradivo Cerop d.o.o. 

Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil z informacijo o možnostih 
odstranjevanja blata iz komunalnih 
čistilnih naprav v Pomurju. 

Svet Pomurske razvojne regije…. 

…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

Predmet obravnave je pripravljeno gradivo Cerop d.o.o. o Naboru 
in preliminarni analizi opcij in pristopov odstranjevanja blata iz 
komunalnih čistilnih naprav v Pomurju. 
 
V gradivu so nanizani preliminarni pogledi in možnosti pristopov k 
problematiki »odstranjevanja« blata iz komunalnih čistilnih 
naprav. 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

 

5. Aktualno 

i) Seznanitev z aktivnostmi ob 25. letnici delovanja Ustanove Dr. Šiftarjeva fundacija 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
25. obletnica – prehojena pot 
 
Poročilo o delovanju ustanove 
v letu 2020 

Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil z aktivnostmi ob 25. letnici 
delovanja Ustanove Dr. Šiftarjeva 
fundacija. 

Svet Pomurske razvojne regije…. 

…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

Ustanova Dr. Šiftarjeva fundacija je v mesecu juliju beležila 25. 
obletnico delovanja. 
 
Prehojena pot ustanove je orisana v priloženem gradivu. 
Del gradiva je tudi poročilo o delovanju ustanove v letu 2020. 
 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 
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6. Razno 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
 

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

 

 


