
Svet Pomurske razvojne regije 

 
Murska Sobota, 14. 12. 2021 

 

 

VABILO NA SEJO 

»SVETA POMURSKE RAZVOJNE REGIJE«, 

 

ki bo v četrtek, 23. decembra 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 92. redno 

sejo:  

 

DNEVNI RED:  

1. Potrditev zapisnika 91. redne seje SR z dne 15.10.2021  

2. Ocena Obiska Vlade RS v Pomurju  

3. Položaj občin, ki spadajo v obmejna problemska območja  

4. Pobuda za spremembo Zakona o  kmetijskih zemljiščih  

5. Pobuda za spremembo Zakona o javnih cestah 

6. Aktivnosti v zvezi z izgradnjo Murske kolesarske poti 

7. 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.  

Da bi seje bile krajše, namenoma na dnevni red uvrščamo manj točk s tem, da predvidevamo naslednjo 

sejo sveta regije že okrog 25. januarja 2022. 

 

Zaradi zagotovitve sklepčnosti s strani članov in članic SR na seji dne 23. 12. 2021, vas vljudno 

naprošamo, da nam svojo prisotnost ali odsotnost na seji sporočite do najkasneje ponedeljka, 20. 

decembra 2021.  

V primeru predhodne ugotovitve nesklepčnosti bo seja SR prestavljena na mesec januar 2022. 

 

 

Lep pozdrav! 

 

                                    PREDSEDNIK SR  

       Stanko Ivanušič, župan Občine Razkrižje, l. r. 

 



Svet Pomurske razvojne regije 

 
 

Vabljeni: 

▪ člani Sveta Pomurske razvojne regije, 
▪ predsednik Razvojnega sveta Pomurske regije, 
▪ predstavnik/-ca, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, k tč 3, 
▪ 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.



Svet Pomurske razvojne regije 

 

OBRAZLOŽITEV DNEVNEGA REDA 

1. Potrditev zapisnikov zapisnika 91. redne seje SR z dne 15.10.2021 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Zapisnik 91. redne seje SR z 
dne 15.10.2021   

Svet Pomurske razvojne regije potrjuje 
zapisnik 91. redne seje SR z dne 
15.10.2021, v predloženi obliki.  
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

SR potrjuje zapisnik 91. redne seje SR z dne 15.10.2021. 
 
 
 
 
Zapisnik je priloga gradivu. 

 

2. Ocena Obiska Vlade RS v Pomurju  

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Seznam obiska Vlade RS v 
Pomurju  
 
Zapisa o obisku Vlade RS 
https://www.gov.si/novice/2021-
11-23-javna-tribuna-o-razvoju-
pomurske-regije/  
 
https://www.gov.si/novice/2021-
11-21-vlada-republike-slovenije-
na-obisku-v-pomurski-regiji/  
 

Svet Pomurske razvojne regije je se 
seznanil z obiskom Vlade RS v Pomurju 
v mesecu novembru. 
 
Svet Pomurske razvojne regije ocenjuje 
obisk Vlade RS kot uspešen ter poziva 
Vlado RS k uresničitvi dogovorov, ki so 
bili dogovorjeni ob obisku v Pomurju. 
 
Svet Pomurske razvojne regije …. 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

Vlada RS je z ministrskim zborom obiskala Pomurje 23. novembra 
2021. 
 
Predsednik Vlade RS je z ministrsko ekipo obiskal  
gospodarstvenike, regijsko bolnišnico, občine in druge institucije 
v regiji.  
 
Obisk Vlade RS se je zaključil z javnim posvetom v Lendavi. 
 
 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

   

 

 

 

https://www.gov.si/novice/2021-11-23-javna-tribuna-o-razvoju-pomurske-regije/
https://www.gov.si/novice/2021-11-23-javna-tribuna-o-razvoju-pomurske-regije/
https://www.gov.si/novice/2021-11-23-javna-tribuna-o-razvoju-pomurske-regije/
https://www.gov.si/novice/2021-11-21-vlada-republike-slovenije-na-obisku-v-pomurski-regiji/
https://www.gov.si/novice/2021-11-21-vlada-republike-slovenije-na-obisku-v-pomurski-regiji/
https://www.gov.si/novice/2021-11-21-vlada-republike-slovenije-na-obisku-v-pomurski-regiji/
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3. Položaj občin, ki spadajo v obmejna problemska območja 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

Predstavitveno gradivo MGRT 
ob posvetu v Kobilju 
23.11.2021 
 
OPO 2020 – Analiza Umar 
 
 
 
 
Zakon o spodbujanju 
skladnega regionalnega 
razvoja – ZSRR-2 – KLIKNI NA 
POVEZAVO 
 
Uredba o izvajanju ukrepov 
endogene regionalne politike 
– KLIKNI NA POVEZAVO 
 
Uredba o določitvi obmejnih 
problemskih območij – KLIKNI 
NA POVEZAVO 
 

Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil z obmejnim problemskim 
območjem. 

Svet Pomurske razvojne regije…. 

…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

Pravno podlago za obmejna problemska območja (OPO) 

predstavljajo: 

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja – 

ZSRR-2 (24. člen), 

- Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike 

(11. člen) in 

- Uredba o določitvi obmejnih problemskih območij. 

 
Obmejna problemska območja obsegajo obmejne občine in 
občine, ki neposredno mejijo na obmejne občine. 
 
Med obmejna problemska območja spada v Pomurju 16 občin od 
skupno 27.  
To so občine: Apače, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornji 
Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Kuzma, Lendava, Moravske Toplice, 
Puconci, Rogašovci, Šalovci, Tišina in Velika Polana. 
 
ZSRR-2 določa, da so obmejna problemska območja  prednostna 
območja vseh razvojnih politik. 
 
V pripravi na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je 
Program razvojnih spodbud za obmejna problemska območja v 
obdobju 2021-2024. 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

 

 

 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5801
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5801
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6310
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5758
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5758


Svet Pomurske razvojne regije 

 

4. Pobuda za spremembo Zakona o  kmetijskih zemljiščih  

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

Dopis Občine Ljutomer z dne 
3.12.2021 
 
 

Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil s pobudo za znižanje odškodnin 
zaradi spremembe namembnosti 
zemljišč v Zakonu o kmetijskih zemljiščih. 

Svet Pomurske razvojne regije predlaga, 
da se plačilo odškodnine zaradi 
spremembe namembnosti kmetijskega 
zemljišča ukine/briše/zmanjša za vsa 
tista zemljišča, ki so po Občinskem 
prostorskem načrtu že opredeljena kot 
stavbna zemljišča in so bila odobrena v 
postopku priprave prostorskega akta 
(OPN) s strani enega ključnih nosilcev 
urejanja prostora, to je Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
(MKGP). 

Svet Pomurske razvojne regije…. 

…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

Na podlagi pripomb s strani investitorjev in geodetskih družb je bil 
s strani Občine Ljutomer zaznan problem glede previsokega 
plačevanja odškodnine (podlaga bonitetni razred) zaradi 
spremembe namembnosti zemljišča pred izdajo GD, ki so v OPN že  
opredeljena kot stavbna zemljišča in na katerih je gradnja 
dopustna. 
 
Po podatkih GURS ima območje občine po novih evidencah 
določeno bistveno višjo boniteto, kar pomeni, da mora investitor 
pred izdajo GD za zemljišče, plačati odškodnino, ki gre v celoti v 
državni proračun.  
 
Odškodnina se izračuna na podlagi Zakona o kmetijskih zemljiščih.  
 
V predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
kmetijskih zemljiščih je predvidena sprememba višine odškodnin 
zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč, kar pomeni, 
da se višina odškodnin povišuje za 100 odstotkov. To pomeni, da 
bo moral investitor za predmetno zemljišče poravnati odškodnino 
v enkrat večjem znesku (kot do sedaj). 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

 

5. Pobuda za spremembo Zakona o javnih cestah 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

Dopis Občine Ljutomer z dne 
3.12.2021 
 

Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil s pobudo o spremembi Zakona 
o javnih cestah. 

Občina Ljutomer podaja pobudo k spremembi 47. člena v navezavi 
s 62. členom Zakona o cestah. 
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Svet Pomurske razvojne regije predlaga 
Vladi RS, da se  spremeni 1. odstavek 47. 
člena v navezavi s 62. členom Zakona o 
cestah tako, da gradnjo prometnih 
površin, objektov in naprav na cestnem 
svetu državne ceste financira Republika 
Slovenija.  

Svet Pomurske razvojne regije…. 

…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

Zakon v 1. odstavku 47. člena in 62. člena določa, da izgradnjo 
kolesarske infrastrukture ob regionalnih cestah znotraj naselij 
financirajo občine.  
 
To za nekatere občine pomeni veliko finančno breme, saj ne bodo 
zmožne kriti načrtovanih stroškov. 
 
Po sedanji ureditvi občine vlagajo svoja sredstva v infrastrukturo, 
ki je v lasti države in so jo dolžne tudi redno vzdrževati. 
 
Ker je izgradnja kolesarskega omrežja v porastu in bo predmet 
financiranja tudi v programskem obdobju 2021-2027, ob tem pa 
prinaša možnosti za razvoj turizma in nastanek novih delovnih 
mest, tudi v manj razvitih občinah, občina meni, da bi se projekti 
izgradnje kolesarskih stez ob državnih cestah, lažje in hitreje 
izvedli, če bi potrebna sredstva za izgradnjo zagotovila država. 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

 

6. Aktivnosti v zvezi z izgradnjo Murske kolesarske poti 
 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

Dopis Občine Ljutomer z dne 
3.12.2021 
 
 

Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil z aktivnostmi v zvezi z izgradnjo 
Murske kolesarske poti. 
 
 
Svet Pomurske razvojne regije….. 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

Občina Ljutomer je podala pobudo za imenovanje koordinatorja  v 
zvezi z izgradnjo Murske kolesarske poti. 
 
Projekt Murske kolesarske poti ima temelje že v letu 2008, ko se je 
izvajal projekt »Mursko-dravske kolesarske poti« v okviru 
Čezmejnega programa Slovenija-Hrvaška IPA 2007-2013.  
 
S predlaganim projektom se je celovito pristopilo k vzpostavitvi 
kolesarske infrastrukture vzdolž reke Mure. 
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V okviru projekta je bila v letu 2012 izdelana dokumentacija PZI za 
ureditev kolesarske povezave za levi in desni breg reke Mure. 
 
Delno je bil projekt (1. faza) realiziran v letu 2014 (v okviru OP PR, 
razvojne prioritete »Razvoj regij«, programsko obdobje 2007-
2013), v okviru katerega je bila izgrajena murska kolesarska pot na 
območju občin Apače, G. Radgona, Križevci in Veržej v dolžini 8,2 
km.  
 
Kasneje je sledilo kar nekaj sestankov z različnimi deležniki, tako 
na regijski kot državni ravni. S strani DRSI je bil pripravljen DIIP 
(2017/2018), temu so sledile aktivnosti novelacije dokumentacije. 
 
Aktualno stanje na projektu oz. aktivnosti v zvezi z izgradnjo 
Murske kolesarske poti bodo predstavljene na sami seji. 

 

7. Razno 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
 

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

 

 


