
Razvojni svet Pomurske regije in Svet Pomurske razvojne regije 
 

Murska Sobota, 12. avgust 2019 

 

VABILO NA SKUPNO SEJO 

»RAZVOJNEGA SVETA POMURSKE REGIJE in SVETA POMURSKE RAZVOJNE 

REGIJE«, 

 

ki bo v SREDO, 28. avgusta 2019 ob 10. uri  

v dvorani PGZ (IV. nadstropje), Lendavska ulica 5a, 9000 Murska Sobota.  

 

Spoštovani! 

 

Skladno s 17. členom Poslovnika Razvojnega sveta Pomurske regije (RSR) in skladno s 10. in 11. členom 

Poslovnika Sveta pomurske razvojne regije (SR), na pobudo Pomurske gospodarske zbornice, sklicujeva 

SKUPNO SEJO, s predlaganim dnevnim redom:  

 

DNEVNI RED:  

1. Problematika izdajanja in podaljševanja Okoljevarstvenih dovoljenj (OVD).  

Predlog dopolnitve Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in 

javno kanalizacijo. 

2. Problematika črpanja ne-zadostnih količin geotermalne vode in koncesnin. 

3. Geotermalna energija kot obnovljivi nefosilni vir energije in umestitev v nacionalni energetski 

in podnebni načrt Slovenije. 

4. Razno. 

 

Seja se sklicuje na pobudo Pomurske gospodarske zbornice zaradi problematike onemogočanja 

izkoriščanja regijskega geotermalnega potenciala kot dolgoročnega vira in primerjalne prednosti regije 

za razvoj gospodarskih dejavnosti.  

 

V skladu s Poslovnikom Razvojnega sveta Pomurske regije so se imenovani člani RSR dolžni 

udeleževati sej.  

Člane SR prosimo, da se seje zanesljivo udeležijo. 

 

 
Lep pozdrav,      

 

PREDSEDNIK SR :        PREDSEDNIK RSR: 

mag. Damijan Jaklin, župan Občine Velika Polana, l.r.                 Branko Drvarič, l.r. 
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Vabljeni: 

▪ člani RSR in člani SR, 
▪ predsednik Vlade Republike Slovenije, g. Marjan Šarec 
▪ predstavnik/i Pomurske gospodarske zbornice 
▪ pomurski poslanci DZ RS, 
▪ g. Marjan Maučec, državni svetnik, 
▪ g. Gregor Černoga, skrbnik regije, MGRT, 
▪ območne razvojne agencije,  
▪ mediji.  
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OBRAZLOŽITEV DNEVNEGA REDA 

1. Problematika izdajanja in podaljševanja okoljevarstvenih dovoljenj (OVD). Predlog dopolnitve Uredbe 
o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Gradivo bo posredovano 
naknadno!  
 
 
 
 
 
 

 
SR se je seznanil s problematiko izdajanja in 
podaljševanja okoljevarstvenih dovoljenj ter s 
predlogom dopolnitve Uredbe o emisiji snovi 
in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode 
in javno kanalizacijo.  
 
SR …. 
___________________________________ 
 
RSR se je seznanil s problematiko izdajanja in 
podaljševanja okoljevarstvenih dovoljenj ter s 
predlogom dopolnitve Uredbe o emisiji snovi 
in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode 
in javno kanalizacijo.  
 
RSR …. 
 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 
 

 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 
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2. Problematika črpanja ne-zadostnih količin geotermalne vode in koncesnin. 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Gradivo bo posredovano 
naknadno! 
 

 
SR se je seznanil s problematiko črpanja ne-
zadostnih količin geotermalne vode in 
koncesnin. 
 
SR …. 
___________________________________ 
 
RSR se je seznanil s problematiko črpanja ne-
zadostnih količin geotermalne vode in 
koncesnin. 
 
RSR …. 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  
 

 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 
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3. Geotermalna energija kot obnovljivi nefosilni vir energije in umestitev v nacionalni energetski in 
podnebni načrt Slovenije. 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Gradivo bo posredovano 
naknadno!  
 

 
SR se je seznanil z informacijami o 
geotermalni energiji kot obnovljivem 
nefosilnem viru energije in o umestitvi v 
nacionalni energetski in podnebni načrt 
Slovenije. 
 
SR … 
__________________________________ 
 
RSR se je seznanil z informacijami o 
geotermalni energiji kot obnovljivem 
nefosilnem viru energije in o umestitvi v 
nacionalni energetski in podnebni načrt 
Slovenije. 
 
RSR… 
 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

 

4. Razno 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

  
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

 

 


