
Svet Pomurske razvojne regije 

 
Murska Sobota, 4. 5. 2022 

 

VABILO NA SEJO 

»SVETA POMURSKE RAZVOJNE REGIJE«, 

 

ki bo v sredo, 11. maja 2022 ob 10.00. uri 

na ekološki kmetiji Paldauf, Vučja vas 37, Križevci pri Ljutomeru 

 

Spoštovani! 

 

Skladno z 10. in 11. členom Poslovnika o delovanju Sveta pomurske razvojne regije sklicujem 94. redno 

sejo:  

 

DNEVNI RED:  

1. Potrditev zapisnika 93. redne seje SR z dne 18.2.2022 in realizacija sklepov 

2. Pogledi in izzivi v razvoju pomurskega kmetijstva  

- Uvodna predstavitev ekološke kmetije Paldauf 

- Prihodnost razvoja pomurskega kmetijstva 

3. Seznanitev s poročilom o izvajanju SRN v letu 2021 in potrditev razdelilnika sredstev SRN za 

leto 2022  

4. Informacija o izvajanju dogovora za razvoj regije  

5. Informacija o aktivnostih odborov RSR  

6. Informacija o programiranju Evropske kohezijske politike 2021-2027  

7. Seznanitev z tekočimi zadevami 

a) Zamenjava člana v Razvojnem svetu Kohezijske regije Vzhodna Slovenija 

b) Zakon o urejanju prostora in Gradbeni zakon – odgovornosti in pristojnosti občin  

c) Predstavitev projekta termične obdelave blata iz čistilnih naprav 

d) Programiranje EKP 2021-2027 – Celostne teritorialne naložbe (CTN) in endogena 

regionalna politika (DRR) 

8. Razno 

 
*** 

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

 

Zaradi zagotovitve sklepčnosti s strani članov in članic SR na seji dne 11.5.2022, vas vljudno 

naprošamo, da nam svojo prisotnost ali odsotnost na seji sporočite do najkasneje torka, 10. maja 

2022.  

 

 

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. Igor Paldauf, Ekološka kmetija Paldauf, k tč 2, 
▪ dr. Stanislav Kapun, direktor Kmetijsko gozdarskega zavoda Murska Sobota, k tč 2, 
▪ g. Robert Grah, direktor Pomurske gospodarske zbornice, k tč 7a, 
▪ dr. Bojan Pahor, k tč 7c, 
▪ dr. 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, 
▪ g. Gregor Černoga, skrbnik regije MGRT, 
▪ območne razvojne agencije.



Svet Pomurske razvojne regije 

 

OBRAZLOŽITEV DNEVNEGA REDA 

1. Potrditev zapisnika 93. redne seje SR z dne 18.2.2022 in realizacija sklepov 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Zapisnik 93. redne seje SR z 
dne 18.2.2022 

Svet Pomurske razvojne regije potrjuje 
zapisnik 93. redne seje SR z dne 
18.2.2022, v predloženi obliki.  
 
Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil z realizacijo sklepov. 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

SR potrjuje zapisnik 93. redne seje SR z dne 18.2.2022. 
 
 
 
 
 
 
Zapisnik je priloga gradivu. 

 

2. Pogledi in izzivi v razvoju pomurskega kmetijstva 
- Uvodna predstavitev ekološke kmetije Paldauf 
- Prihodnost razvoja pomurskega kmetijstva 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Predstavitev razvoja 
kmetijstva v prihodnje  
 
 
 

Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil z vizijo razvoja pomurskega 
kmetijstva in jo podpira. 
 
Svet Pomurske razvojne regije podpira 
prizadevanja k pridelavi in proizvodnji 
zdrave hrane. Predvsem je pomembno, 
da z ukrepi kmetijske politike zadržimo 
mlade, da ostanejo na podeželju. 
 
Svet Pomurske razvojne regije …. 
 

Gostitelj seje sveta regije bo uvodoma predstavil ekološko kmetijo 
Paldauf in aktualne izzive, s katerimi se na kmetiji soočajo. 
 

*** 
 

Direktor Kmetijsko gozdarskega zavoda Murska Sobota bo 
predstavil Trende razvoja kmetijstva v prihodnje na območju 
Pomurja. 
 
 
 
 
 



Svet Pomurske razvojne regije 

 

…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

 

3. Seznanitev s poročilom o izvajanju SRN v letu 2021 in potrditev razdelilnika sredstev SRN za leto 2022 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

Uvod k poročilu 2021 
 
Poročilo o izvajanju splošnih 
razvojnih nalog v letu 2021 
 

*** 
 
Objava višine zneska 
sofinanciranja splošnih 
razvojnih nalog po regijah za 
leto 2021 in 2022 z dne 
6.7.2021  
 
Razdelilnik sredstev 
sofinanciranja splošnih 
razvojnih nalog v letu 2022 

Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil s Poročilom o izvajanju splošnih 
razvojnih nalog v Pomurski regiji za leto 
2021. 

*** 

 

Svet Pomurske razvojne regije potrjuje 
razdelilnik sredstev sofinanciranja 
splošnih razvojnih nalog v letu 2022.  

 
Svet Pomurske razvojne regije…. 

…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

Splošne razvojne naloge so v letu 2021 izvajale sledeče razvojne 
institucije, vpisane v evidenco RRA pri MGRT za programsko 
obdobje 2021-2027 z dnem 23.12.2020: 
 
-  Razvojni center Murska Sobota, nosilna RRA, 
-  Razvojna agencija Sinergija, sodelujoča institucija, 
-  PORA, razvojna agencija Gornja Radgona, sodelujoča institucija, 
-  Prleška razvojna agencija, giz, sodelujoča institucija in 
-  Zavod za turizem in razvoj Lendava, sodelujoča institucija. 
 
Razvojne institucije morajo najmanj 1x letno pisno poročati Svetu 
regije o izvajanju splošnih razvojnih nalog. 
 

*** 
 
Višina zneska sofinanciranja splošnih razvojnih nalog MGRT za 
Pomurje v letu 2022 je največ do 120.348 evrov (60% sredstev). 
Ostala sredstva morajo zagotoviti občine (40%).  
 
Razvojne institucije si bodo sredstva MGRT delile glede na določbe 
Pravilnika o regionalnih razvojnih agencijah, po dogovorjenem 
deležu in po ključu števila prebivalcev.  
 
Razdelilnik sredstev za leto 2022 je priloga k gradivu. 
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4. Informacija o izvajanju dogovora za razvoj regije 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

Gradiva ni! 
 
 

Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil s potekom izvajanja aktivnosti 
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 leta 2021 se je zaključilo 5 projektov. Ostali projekti so v 
izvajanju. 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

 

5. Informacija o aktivnostih odborov RSR 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

Člani odborov RSR 
 

Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil z aktivnostmi odborov RSR v 
okviru priprave regionalnega razvojnega 
programa. 

Svet Pomurske razvojne regije…. 

…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

Razvojni svet Pomurske regije 2021-2027 ima pet odborov, ki so 

bili konstituirani na 2. redni seji Razvojnega sveta Pomurske regije 

2021-2027 dne 16.2.2022. 

Odbori RSR so: 
- Odbor za pametno regijo, 
- Odbor za zeleno regijo, 
- Odbor za povezano regijo, 
- Odbor za socialno regijo in 
- Odbor za privlačno regijo. 

 
Vsak odbor ima 9 članov. 
 



Svet Pomurske razvojne regije 

 
Prve seje odborov v okviru priprave regionalnega razvojnega 
programa za obdobje 2021-2027 so potekale v mesecu marcu. 
 
Podrobnejše informacije o izvedenih aktivnostih odborov bodo 
predstavljene na sami seji. 

 

6. Informacija o programiranju Evropske kohezijske politike 2021-2027 
 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

Povezava do spletne strani - 
programski dokumenti za 
obdobje 2021-2027:  
KLIKNI NA POVEZAVO 
 
Na spletni strani se nahaja 
gradivo: 
Osnutek Sporazuma o 
partnerstvu med Slovenijo in 
Evropsko Komisijo za obdobje 
2021-2027 z dne 9.2.2022 (ni 
priloga) 
 
Osnutek Programa evropske 
kohezijske politike v obdobju 
2021-2027 v Sloveniji (različica 
1.0) z dne 8.3.2022 (ni priloga) 

*** 
Gradivo: 
Predlogi Kohezijske regije 
Vzhodna Slovenija za 
dopolnitev osnutka Programa 

Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil z informacijo o programiranju 
Evropske kohezijske politike 2021-2027. 
 
Svet Pomurske razvojne regije….. 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

Aktivnosti programiranja za programsko obdobje 2021-2027 so v 
polnem teku. 
 
Na 93. redni seji SR dne 18.2.2022 je sodelovala tudi državna 
sekretarka SVRK, mag. Monika Kirbiš Rojs, ki je predstavila 
aktualne aktivnosti in informacije na področju programiranja 
evropske kohezijske politike 2021-2027. 
 
V mesecu marcu je bil na SVRK-u izveden delovni sestanek s 
predstavniki delovne skupine Razvojnega sveta Kohezijske regije 
Vzhodna Slovenija. 
 
Formalna potrditev dokumentov (Partnerski sporazum in Program 
EKP) s strani Evropske komisije se pričakuje sredi tega leta. Razpisi 
za projekte bodo objavljeni v letu 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://evropskasredstva.si/2021-2027/
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EKP 2021-2027 z dne 
23.3.2022 
 
Odziv SVRK z dne 28.4.2022 

 
 
 
Aktualne informacije bodo predstavljene na sami seji. 

 

7. Seznanitev z tekočimi aktivnostmi: 
a) Zamenjava člana v Razvojnem svetu kohezijske regije Vzhodna Slovenija 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

Dopis PGZ 
 

Svet Pomurske razvojne regije za člana 
Razvojnega sveta Kohezijske regije 
Vzhodna Slovenija, namesto g. Vlada 
Mandiča, imenuje g. Tadeja Ružiča 
(dosedanjega nadomestnega člana). 
 
Svet Pomurske razvojne regije za 
nadomestnega člana Razvojnega sveta 
Kohezijske regije Vzhodna Slovenija, 
namesto g. Tadeja Ružiča, imenuje g. 
Mirana Fujsa.  
 
Svet Pomurske razvojne regije….. 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

Pomurska gospodarska zbornica je podala predlog za zamenjavo 
članov v Razvojnem svetu Kohezijske regije Vzhodna Slovenija. 
 
Namesto člana g. Vlada Mandiča se za člana imenuje g. Tadej Ružič 
(trenutno nadomestni član). 
 
Na mesto nadomestnega člana g. Tadeja Ružiča se imenuje nov 
nadomestni član g. Miran Fujs (član RSR, predstavnik gospodarstva). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 
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7.  Seznanitev z tekočimi zadevami: 
b) Zakon o urejanju prostora in Gradbeni zakon – odgovornosti in pristojnosti občin 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

Izsek iz zakona 
 
 

Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil z zakonskimi določili glede 
občinskega urbanista. 
 
Svet Pomurske razvojne regije predlaga, 
da občine, ki nimajo občinskega 
urbanista, imajo skupnega urbanista in 
da se pristopi k izbiri kandidata za 
občinskega urbanista.  
Postopek bo vodila Občina ……. 
 
ALI 
 
Svet Pomurske razvojne regije predlaga, 
da si vsaka občina poišče svojega 
občinskega urbanista. 
 
Svet Pomurske razvojne regije….. 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, ZUreP-3) in 
Gradbeni zakon (Uradni list RS, GZ-1) sta bila sprejeta konec leta 
2021 in se začneta uporabljati s 1.6.2022. 
 
Po Zakonu o urejanju prostora (ZUreP-3) so občine dolžne imeti 
urbanista. V kolikor ga občina nima v občinski upravi, ga mora 
zagotoviti na drug način (pogodba,…). 
 
Vsebine povezane z občinskim urbanistom so določene zlasti v 46., 
138. in 335. členu ZUreP – 3. 
 
Namen urbanista je zagotavljanje strokovnosti in zakonitosti 
opravljanja nalog urejanja prostora na ravni lokalne samouprave. 
 
Občinskega urbanista morajo občine imeti od 1.6.2022.  
Naloge občinskega urbanista so določene v 46. členu ZUreP – 3. 
 
 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

 

7. Seznanitev z tekočimi zadevami: 
c) Predstavitev projekta termične obdelave blata iz čistilnih naprav 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Predstavitev projekta  

Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil s projektom termične obdelave 

Svet Pomurske razvojne regije je na zadnji seji, tj. 93. redni seji SR z 
dne 18.2.2022, obravnaval točko dnevnega reda Informacija v zvezi 
s problematiko odstranjevanja blata iz komunalnih čistilnih naprav. 
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blata iz čistilnih naprav in načrtovanimi 
aktivnostmi.  
 
 
Svet Pomurske razvojne regije….. 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

 
Sprejet je bil sklep št. SR-03/2022, da se na eno naslednjih sej, 
povabi predstavnike Mestne občine Ptuj, da člane seznanijo z 
načrtovanimi aktivnostmi. 
 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

 

7. Seznanitev z tekočimi zadevami: 
d) Programiranje EKP 2021-2027 – Celostne teritorialne naložbe (CTN) in endogena regionalna 

politika (DRR) 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

Sklep RSR Primorsko-
notranjske regije 
 
 
 
 

Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil s sklepom Razvojnega sveta 
Primorsko – notranjske regije. 
 
Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil s predlogom, da v okviru 
programiranja evropske kohezijske 
politike za obdobje 2021-2027, mestne 
občine v okviru trajnostnega razvoja 
mest (CTN), ne bodo upravičene do 
sofinanciranja ukrepov v okviru pristopa 
endogene regionalne politike (DRR). 
 
 
Svet Pomurske razvojne regije….. 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

V predlogu Izhodišč programa za izvajanje evropske kohezijske 
politike v obdobju 2021-2027 Službe Vlade RS za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko z dne 8.11.2021 je navedeno, da »mestne občine 
v okviru trajnostnega razvoja mest (CTN), ne bodo upravičene do 
sofinanciranja ukrepov v okviru pristopa endogene regionalne 
politike (DRR).«  
Obrazložitev SVRK je, da bodo mestne občine financirane iz 
mehanizma celostnih teritorialnih naložb. 
 
ZMOS je na SVRK v mesecu decembru 2021 poslal ključno stališče, 
da morajo mestne občine biti vključene tudi v mehanizem endogene 
regionalne politike (DRR), saj so regionalna središča in gonilo 
razvoja, celovitih projektov regionalnega razvoja brez mestnih občin 
ni mogoče izvajati. 
 
MGRT je kot odziv na predloge ZMOS zavzel stališče, da nasprotuje 
izključevanju mestnih občin iz mehanizma endogene regionalne 
politike (DRR). 
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Prilagamo Sklep RSR Primorsko-notranjske regije. 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

 

8. Razno 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
 

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

 

 


