
Svet Pomurske razvojne regije 

 
Murska Sobota, 11. 2. 2022 

 

VABILO NA SEJO 

»SVETA POMURSKE RAZVOJNE REGIJE«, 

 

ki bo v petek, 18. februarja 2022 ob 10.00. uri 

preko ZOOM povezave 

 

Spoštovani! 

 

Skladno s 10. in 11. členom Poslovnika o delovanju Sveta pomurske razvojne regije sklicujem 93. redno 

sejo:  

 

DNEVNI RED:  

1. Potrditev zapisnika 92. redne seje SR z dne 23.12.2022  

2. Informacija o aktivnostih v zvezi s Partnerskim sporazumom za obdobje 2021-2027 in Izhodišči 

Programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 (zoom povezava) 

3. Informacija o možnostih vzpostavitve dežurstva na področju zobozdravstva 

4. Informacija v zvezi s problematiko odstranjevanja blata iz komunalnih čistilnih naprav 

5. Pobuda Občine Gornja Radgona za podporo projektu Razširitev industrijske cone Mele 

6. Pomen in vloga Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 

7. Predstavitev regijske pisarne Olimpijskega komiteja Združenja športnih zvez Slovenije  

8. Seznanitev z tekočimi aktivnostmi: 

a) Aktivnosti povezane s predlogom za revizijo kriterijev za določitev obmejnih 

problemskih območij 

b) Informacija o aktivnostih Razvojnega sveta Pomurske regije 

c) Informacija o pripravi Regionalnega prostorskega plana 

d) Odgovor MOP-DRSV na sklep SR v zvezi s prejemanjem OPN (91. seja SR z dne 

15.10.2021) 

e) Odgovor MKGP in SOS na sklep SR, v zvezi s pobudo za spremembo Zakona o 

kmetijskih zemljiščih (92. seja SR z dne 23.12.2021) 

9. Razno  

 
*** 

V sled aktualnim razmeram v regiji v zvezi s covid-19 bo seja sveta regije izvedena preko spleta – Zoom 
povezava (klik na povezavo):  
 
https://us02web.zoom.us/j/84507818516?pwd=dDl6WmV4NEhLczBNdVBzZU5IbTRNZz09 
 
Meeting ID: 845 0781 8516 
Passcode: 824920 
 

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

 

https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/84507818516?pwd%3DdDl6WmV4NEhLczBNdVBzZU5IbTRNZz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw29RvsjMeGhRp-e5-PXwo3r
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Zaradi zagotovitve sklepčnosti s strani članov in članic SR na seji dne 18. 2. 2022, vas vljudno 

naprošamo, da nam svojo prisotnost ali odsotnost na seji sporočite do najkasneje srede, 16. februarja 

2022.  

 

 

Lep pozdrav! 

 

                                    PREDSEDNIK SR  

       Stanko Ivanušič, župan Občine Razkrižje, l. r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vabljeni: 

▪ člani Sveta Pomurske razvojne regije, 
▪ predsednik Razvojnega sveta Pomurske regije, 
▪ mag. Monika Kirbiš Rojs, državna sekretarka, Služba Vlade RS za razvoj in evropsko 

kohezijsko politiko, k tč 2, 
▪ ga. Edith Žižek Sapač, dr. med., spec. druž. med., direktorica, Zdravstveni dom Murska 

Sobota, k tč 3, 
▪ ga. Simona Biro, direktorica, JP Cerop d.o.o., k tč 4, 
▪ g. Damjan Damjanovič, direktor, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, k tč 6, 
▪ mag. Janez Sodržnik, prvi podpredsednik OKS – Združenja športnih zvez Slovenije in g. 

Branko Recek, vodja regijske pisarne, k tč 7, 
▪ 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 92. redne seje SR z dne 23.12.2021 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Zapisnik 92. redne seje SR z 
dne 23.12.2021   

Svet Pomurske razvojne regije potrjuje 
zapisnik 92. redne seje SR z dne 
23.12.2021, v predloženi obliki.  
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

SR potrjuje zapisnik 92. redne seje SR z dne 23.12.2021. 
 
 
 
 
Zapisnik je priloga gradivu. 

 

2. Informacija o aktivnostih v zvezi s Partnerskim sporazumom za obdobje 2021-2027 in Izhodišči 
Programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Povezava do spletne strani - 
programski dokumenti za 
obdobje 2021-2027:  
KLIKNI NA POVEZAVO 
 
 
 

Svet Pomurske razvojne regije je se 
seznanil z aktivnostmi v zvezi s 
Partnerskim sporazumom za obdobje 
2021-2027 in Izhodišči Programa za 
izvajanje Evropske kohezijske politike v 
obdobju 2021-2027. 
 
Svet Pomurske razvojne regije …. 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

Aktivnosti programiranja za programsko obdobje 2021-2027 so v 
polnem teku. 
 
SVRK je v mesecu novembru objavila delovni gradivi – Partnerski 
sporazum za obdobje 2021-2027 in Izhodišča Programa izvajanja 
Evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027. Prvi krog 
usklajevanj z različnimi deležniki in interesnimi skupinami je služba 
vlade izvedla do konca meseca decembra. 
 
Oba dokumenta sta del Večletnega finančnega načrta za obdobje 
2021–2027 in ju bo vlada potrjevala v prihodnjih mesecih. 
Formalna potrditev dokumentov s strani Evropske komisije pa se 
pričakuje sredi tega leta. Razpisi za projekte bodo objavljeni v letu 
2023. 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene s strani državne 
sekretarke mag. Monike Kirbiš Rojs. 

   

https://evropskasredstva.si/2021-2027/
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3. Informacija o možnostih vzpostavitve dežurstva na področju zobozdravstva 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

Dopis Zdravstvenega doma 
Murska Sobota z dne 
17.1.2022 
 
Statistični podatki o starostni 
strukturi zobozdravnikov pri 
izvajanju dejavnosti 
zobozdravstva  na območju OE 
ZZZS M. Sobota  
 
 

Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil s Pojasnilom k izvajanju dežurne 
zobozdravstvene ambulante. 

Svet Pomurske razvojne regije potrjuje 
varianto I - zagotavljanje dežurne 
zobozdravstvene ambulante vse dni v 
letu. 
 
ALI 
  
Svet Pomurske razvojne regije potrjuje 
varianto II - zagotavljanje dežurne 
zobozdravstvene ambulante ob sobotah, 
nedeljah, na dan praznika in na dela 
prost dan 4 ure dnevno. 
 
Svet Pomurske razvojne regije predlaga 
občinam, da sofinancirajo zagotavljanje 
dežurne zobozdravstvene ambulante v 
pripadajočem deležu. 
 
Svet Pomurske razvojne regije…. 

…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

Svet Pomurske razvojne regije je na 91. seji Sveta Pomurske 
razvojne regije, sklicani dne 15. oktobra 2021 obravnaval točko 
dnevnega reda Ureditev zobozdravstvene dežurne ambulante v 
Murski Soboti.  
 
Na podlagi zavzetega stališča in soglasno sprejetega sklepa SR št. 
SR-27/2O21 o vzpostavitvi 24-urne zobozdravstvene dežurne 
ambulante je Zdravstveni dom Murska Sobota pripravil dva 
predloga izvajanja dežurne zobozdravstvene ambulante:  
 

- VARIANTA l - zagotavljanje dežurne 
zobozdravstvene ambulante vse dni v letu –  
predvideni stroški delovanja na letni ravni 372.859,29 EUR  

in 
- VARIANTA ll - zagotavljanje dežurne 
zobozdravstvene ambulante ob sobotah, nedeljah, na dan 
praznika in na dela prost dan 4 ure dnevno (od 18. ure do 
22. ure –  
predvideni stroški delovanja na letni ravni 36.572,95 EUR. 

 
Predloga vsebujeta predviden delež sofinanciranja s strani občin 
ter pojasnila o predvidenih stroških financiranja. 
 
 
 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 
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4. Informacija v zvezi s problematiko odstranjevanja blata iz komunalnih čistilnih naprav 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

Dopis Cerop d.o.o. z dne 
23.12.2021 
 
 

Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil s dopisom Cerop d.o.o. z dne 
23.12.2021. 

Svet Pomurske razvojne regije…. 

…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

Svet Pomurske razvojne regije je na 91. redni seji SR z dne 
15.10.2021 obravnaval točko dnevnega reda Informacija o 
možnostih odstranjevanja blata iz komunalnih čistilnih naprav v 
Pomurju. 
 
V okviru predmetne točke so člani SR soglasno sprejeli sklep št. SR-
29/2021 z dne 15.10.2021. Predmetni sklep je bil posredovan JP 
Cerop d.o.o..  
 
Svet Pomurske razvojne regije je dne 23.12.2021 prejel dopis s 
strani JP Cerop d.o.o. kot odgovor na posredovan sklep SR. 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

 

5. Pobuda Občine Gornja Radgona za podporo projektu Razširitev industrijske cone Mele 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Pobuda Občine G. Radgona z 
dne 24.1.2022 
 
Sklep Občine Gornja Radgona 
o potrditvi IP za projekt 
Razširitev industrijske cone 
Mele z dne 22.6.2021 
 

Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil s pobudo Občine Gornja 
Radgona za pridobitev sredstev po 21. 
členu Zakona o sofinanciranju občin za 
izvedbo investicije »Razširitev 
industrijske cone Mele v Gornji 
Radgoni«. 

Svet Pomurske razvojne regije daje 
podporo regijskemu projektu »Razširitev 
industrijske cone Mele«, nosilke Občine 
Gornja Radgona. 

Občina Gornja Radgona podaja pobudo za podporo projektu 
Razširitev industrijske cone Mele v Gornji Radgoni.  
 
Dokumentacijo navedenega projekta je občina v mesecu juniju 
2021 poslala na MGRT z željo, da pridobi sofinanciranje s strani 
ministrstva v višini 1 mio evrov. Vrednost celotne investicije je 
1,804 mio evrov.  
 
Za gradnjo GJI je občina zagotovila vsa potrebna zemljišča in 
pridobila gradbeno dovoljenje. 
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Svet Pomurske razvojne regije predlaga 
Ministrstvu za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, da Občini Gornja Radgona 
odobri integralna sredstva državnega 
proračuna RS (21. člen ZFO-1) v višini 
1.000.000,00 EUR. 

Svet Pomurske razvojne regije…. 

…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

Zaradi visoke vrednosti investicije Občina Gornja Radgona žal ni 
sposobna sama zagotovite vseh sredstev, zato se je v iskanju 
možnosti za sofinanciranje projekta obrnila na MGRT. 
 
Gre za pomemben regijski projekt, ki bo omogočil obstoječim 
podjetjem širitev proizvodnje ter tudi ustanovitev novih podjetij v 
coni, kar bo prineslo nova delovna mesta, tudi z višjo dodano 
vrednostjo. 
 
 
 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

 

6. Pomen in vloga Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 
 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

Gradivo JS za kulturne 
dejavnosti 
 
 

Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil z aktivnostmi  Javnega sklada RS 
za kulturne dejavnosti. 
 
 
Svet Pomurske razvojne regije….. 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

Sklad je bi ustanovljen z zakonom leta 1996. V letu 2000 se je sklad 
preimenoval v  Javni sklad RS za kulturne dejavnosti. 
 
Javni sklad je vodilna kulturna mreža v Sloveniji - 59 območnih 
izpostav sklada, ki pokriva celotno ozemlje Slovenije, sega pa tudi 
v zamejstvo in mednarodni prostor in tako omogoča dostop do 
pomembnejših kulturno umetniških dosežkov tudi zunaj večjih 
urbanih središč. 
 
S svojimi programi spodbuja kulturno ustvarjalnost, zagotavlja 
strokovno in organizacijsko podporo ljubiteljskim kulturnim 
dejavnostim na področju vse Slovenije in zamejstva. 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 
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7. Predstavitev regijske pisarne Olimpijskega komiteja Združenja športnih zvez Slovenije  

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

Gradivo OKS-ZŠZ M. Toplice 
 
 

Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil z aktivnostmi  regijske pisarne 
Olimpijskega komiteja Združenja 
športnih vez Slovenije. 
 
 
Svet Pomurske razvojne regije….. 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

OKS-ZŠZ je krovna športna organizacija v Republiki Sloveniji, ki 
temelji na spoznanju, da je šport pomembna prvina kakovostnega 
življenja v vseh pojavnih oblikah in okoljih ter kot taka prirejena 
vsem starostnim obdobjem življenja. 
 
Cilj Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez (OKS-
ZŠZ) kot slovenske krovne nevladne športne organizacije je skupaj 
s svojimi članicami, nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami in 
športnimi zvezami občin ter klubi in društvi, ki jih zveze združujejo, 
zagotavljati optimalne pogoje za delovanje in razvoj slovenskega 
športa v vseh njegovih pojavnih oblikah. 
 
Nosilka regijske pisarne za regijo OKS-ZŠZ Pomurje je Občinska 
športna zveza Moravske Toplice. 
 
Sedež pisarne, ki jo vodi Branko Recek je: OBČINSKA ŠPORTNA 
ZVEZA MORAVSKE TOPLICE, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske 
Toplice 
 
 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

 

8. Seznanitev z tekočimi aktivnostmi: 
a) Aktivnosti povezane s predlogom za revizijo kriterijev za določitev obmejnih problemskih območij 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

Dopis MGRT z dne  14.1.2022 
 
Dopis Občine Razkrižje z dne 
20.1.2022 

Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil z aktivnostmi v zvezi s 
predlogom za revizijo kriterijev za 

Svet Pomurske razvojne regije je na 92. redni seji SR z dne 
23.12.2021 obravnaval točko dnevnega reda Položaj občin, ki 
spadajo v obmejna problemska območja.  
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določitev obmejnih problemskih 
območij. 
 
 
Svet Pomurske razvojne regije….. 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

V okviru predmetne točke so člani SR soglasno sprejeli sklep št. SR-
32/2021 z dne 23.12.2021. Predmetni sklep je bil posredovan na 
MGRT. Hkrati je svet regije pooblastil predsednika SR, da se 
neposredno vključi v pogajanja z MGRT v zvezi z revizijo, ki se bo 
opravljala. 
 
Svet Pomurske razvojne regije je dne 14.1.2022 prejel dopis s strani 
MGRT, kot odgovor na posredovan sklep SR. 
 
Dne 20.1.2022 je predsednik SR na MGRT naslovil dopis v zvezi z 
prejetim odgovorom s strani MGRT. 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

 

8. Seznanitev z tekočimi aktivnostmi: 
b) Informacija o aktivnostih razvojnega sveta Pomurske regije 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
GRADIVA NI 

Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil z aktivnostmi Razvojnega sveta 
Pomurske regije. 
 
 
Svet Pomurske razvojne regije….. 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

Razvojni svet Pomurske regije je bil konstituiran dne 5.11.2021. 
 
Razvojni svet ima 31 članov. Za predsednika razvojnega sveta je bil 
izvoljen g. Tadej Ružič, predstavnik gospodarstva. 
 
Dne, 16.2.2022, je predvidena 2. seja Razvojnega sveta Pomurske 
regije. 
 
Aktualne informacije v zvezi z delovanjem RSR  bodo predstavljene 
na sami seji. 
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8. Seznanitev z tekočimi aktivnostmi: 
c) Informacija o pripravi regionalnega prostorskega plana 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

Dopis MOP – december 2021 
 
 
 

Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil z dopisom Ministrstva za okolje 
in prostor v zvezi s pripravljalcem 
regijskega prostorskega plana. 
  
 
 
Svet Pomurske razvojne regije….. 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

S sprejetjem Zakona o urejanju prostora se uvaja regionalno 
prostorsko planiranje (RPP), s katerim se želi na podlagi enotne 
uporabe razpoložljivih podatkov o prostoru na območju razvojne 
regije spodbuditi načrtovanje trajnostnega in racionalnega razvoja. 
 
Pripravljalca RPP za celotno območje vsake razvojne regije izberejo 
občine v regiji.  
 
Pripravljavec RPP je lahko le pravna oseba v večinski javni lasti, kot 
to določajo predpisi o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. 
  
Rok za pripravo in sprejem RPP pa je prestavljen na 1. 1. 2027. 
 
MOP ocenjuje, da bi se postopek priprave RPP moral začeti čim prej 
v letu 2023, kar pomeni, da je skrajni rok za izbor pripravljavca RPP 
konec leta 2022. 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

 

8. Seznanitev z tekočimi aktivnostmi: 
d) Odgovor MOP – DRSV na sklep SR v zvezi s sprejemanjem OPN 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

E-sporočilo z dne 4.1.2022 
 
 
 

Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil z Odgovorom Ministrstva za 
okolje in prostor, Direkcije RS za vode v 
zvezi s problematiko sprejemanja OPN 
in HŠŠ. 
  

Svet Pomurske razvojne regije je na 91. redni seji SR z dne 
15.10.2021 obravnaval točko dnevnega reda Problematika 
sprejemanja OPN . 
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Svet Pomurske razvojne regije….. 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

V okviru predmetne točke so člani SR soglasno sprejel sklep št. SR-
22/2021 z dne 15.10.2021. Predmetni sklep je bil posredovan na 
MOP, Direkcijo RS za vode.  
 
RCMS je dne 4.1.2022 prejel odgovor vezan na opozorilne karte in 
HŠŠ. Odgovor je bil posredovan članom SR. 
  
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

 

8. Seznanitev z tekočimi aktivnostmi: 
e) Odgovor MKGP in SOS na sklep SR, v zvezi s pobudo za spremembo Zakona o kmetijskih zemljiščih 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

Dopis MKGP z dne 19.1.2022 
 
e-sporočilo SOS z dne 
18.1.2022 
 

Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil z Odgovorom Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v 
zvezi s pobudo za spremembo Zakona o 
kmetijskih zemljiščih. 
  
 
 
Svet Pomurske razvojne regije….. 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

Svet Pomurske razvojne regije je na 92. redni seji SR z dne 
23.12.2021 obravnaval točko dnevnega reda Pobuda za spremembo 
Zakona o kmetijskih zemljiščih. 
 
V okviru predmetne točke so člani SR soglasno sprejel sklep št. št. 
SR-33/2021 z dne 23.12.2021. Predmetni sklep je bil posredovan na 
MKGP ter na SOS, ZOS in ZMOS.  
 
RCMS je dne 19.1.2022 prejel odgovor MKGP vezan na predmetno 
pobudo. 
Predhodno je dne 18.1.2021 RCMS prejel odgovor s strani SOS.  
Odgovora sta bila posredovana članom SR. 
  
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 
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9. Razno 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
 

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

 

 


