
Svet Pomurske razvojne regije 

 
Murska Sobota, 4. 12. 2019 

 

 

VABILO NA SEJO 

»SVETA POMURSKE RAZVOJNE REGIJE«, 
 

ki bo v sredo, 11. decembra 2019 ob 9. uri 

na Občini Velika Polana, Velika Polana 111, 9225 Velika Polana.  

 

 

Spoštovani! 

 

Skladno s 10. in 11. členom Poslovnika o delovanju Sveta pomurske razvojne regije sklicujem 79. redno 

sejo:  

 

DNEVNI RED:  

1. Potrditev zapisnika prejšnje seje:  
a) Zapisnik skupne seje RSR in SR (78. seja) z dne 28. 8. 2019 

2. Informacija o izvajanju Dogovora za razvoj regije (DRR) 
3. Programiranje za naslednjo evropsko finančno perspektivo 

a) Evropska kohezijska politika 2021 – 2027: izhodišča in aktualne aktivnosti 
b) Strateška izhodišča razvoja kohezijske regije Vzhodna Slovenija: seznanitev z 

dokumentom 
c) Osnutek strateškega dela Regionalnega razvojnega programa za Pomurje 2021 - 

2027: seznanitev z dokumentom 
d) Informacija o delovanju Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija 

4. Informacija o aktivnostih: 
a) Obramba pred točo 
b) Poplavna ogroženost in občinski prostorski načrti  
c) Izvedene aktivnosti vezane na problematiko geotermalne vode in energije  

5. Pobude in predlogi: 
a) Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varovalnih gozdovih in 

gozdovih s posebnim pomenom 
b) Informacija o delovanju prvega materinskega doma s svetovalnico  

6. Razno  
a) Predstavitev finančnega instrumenta »EKP posojila za celovito energetsko prenovo 

javnih stavb (2014-2020)« - DODATNA TOČKA 
 

Prosimo, da se seje zanesljivo udeležite oz. pošljete zastopnika s pisnim pooblastilom.  

 

Svojo prisotnost ali odsotnost na seji nam sporočite do ponedeljka. 9. decembra 2019. 

 

Lep pozdrav! 

                                          PREDSEDNIK SR  

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

▪ člani Sveta Pomurske razvojne regije 
▪ predsednik Razvojnega sveta Pomurske regije, 
▪ g. Robert Grah, direktor Pomurske gospodarske zbornice, k tč 4c 
▪ ga. Olga Horvat, SID Banka 
▪ g. Marjan Maučec, državni svetnik, 
▪ pomurski poslanci, 
▪ pomurski člani Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija, 
▪ skrbnik regije MGRT, 
▪ območne razvojne agencije,  
▪ mediji. 
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OBRAZLOŽITEV DNEVNEGA REDA 

1. Potrditev zapisnika prejšnje seje 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Zapisnik skupne seje RSR in SR 
z dne 28. 8. 2019 
 
 
 

 
Svet Pomurske razvojne regije potrjuje 
zapisnik skupne seje RSR in SR z dne 28. 
8. 2019 v predloženi obliki.  
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  
 

 
SR potrjuje Zapisnik skupne seje RSR in SR z dne 28. 8. 2019, ki je 
priloga gradivu.   
 
 

 

2. Informacija o izvajanju Dogovora za razvoj regij (DRR) 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Zapisniki delovnih sestankov z 
MGRT/MZI/MOP z dne 
13.9.2019 
 
Soglasje MZI z dne 19.9.2019 

 
Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil s potekom izvajanja aktivnosti 
dogovora za razvoj regije.  
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

 
Dogovor za razvoj Pomurske razvojne regije, ki vključuje 19 
najpomembnejših regijskih projektov, je bil podpisan dne 
4.7.2018.  
 
V skladu s pozivom MGRT z dne 19.4.2019 za RSR k posredovanju 
dopolnjenega osnutka dogovora za razvoj regij v okviru Drugega 
povabila (3. sprememba) je RCMS do roka, tj. 15.7.2019 na MGRT 
posredoval dopolnjen osnutek dogovora za razvoj pomurske regije 
s sledečimi spremembami: 
 
PN 3.1. Spodbujanje podjetništva: 

- LISTA A: prerazporeditev sredstev na enem projektu 
poslovne cone, 

- LISTA B: ponovna potrditev že uvrščenega projekta 
poslovne cone na tej listi in uvrstitev dveh novih rezervnih 
projektov poslovnih con na listo, 
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PN 4.4. Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti: 

- LISTA A: prerazporeditev ostanka sredstev (po odstopu 
projekta MOMS) na preostale projekte kolesarskih 
povezav, 

- LISTA B: uvrstitev dveh novih rezervnih projektov 
kolesarskih povezav na listo 

 
PN 6.1. Vlaganje v vodni sektor: 

- LISTA B: ponovna potrditev že uvrščenih projektov 
odpadnih voda na tej listi.  

 
V mesecu septembru se je v Murski Soboti nadaljeval teritorialni 
razvojni dialog z MGRT/MZI/MOP z nosilci projektov, vključenih v 
DRR na prednostnih naložbah: 
PN 3.1. Spodbujanje podjetništva, PN 4.4. Spodbujanje 
multimodalne urbane mobilnosti in za PN 6.1. Vlaganje v vodni 
sektor. 
 
V mesecu novembru smo prejeli soglasje MZI za projekte 
kolesarskih povezav na PN 4.4, v skladu s tretjo spremembo 
Povabila za dogovor za razvoj regij (julij 2019). 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 
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3. Programiranje za naslednjo evropsko finančno perspektivo 
a)  Evropska kohezijska politika 2021 – 2027: izhodišča in aktualne aktivnosti 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Priloga D: Naložbene smernice 
za financiranje v okviru 
kohezijske politike v obdobju 
2021-2027 za Slovenijo 
(delovno gradivo) 
 
Ozemeljski pristop pri 
financiranju razvojnih 
priložnosti funkcionalnih 
urbanih območij iz evropskih 
politik/skladov (delovno 
gradivo) 
 

 
Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil z izhodišči in aktualnimi 
aktivnostmi Evropske kohezijske politike 
2021-2027.  
 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

 
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je 
odgovorna za pripravo programskih dokumentov za obdobje 2021-
2027. 
 
Prilagamo aktualni gradivi: naložbene smernice, ki jih je za 
Slovenijo določila Evropska Komisija ter delovno gradivo, ki se 
nanaša na ozemeljski pristop glede financiranja funkcionalnih 
urbanih območij iz evropskih sredstev.  
 
 
 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 
 

 

3. Programiranje za naslednjo evropsko finančno perspektivo 
b)  Strateška izhodišča razvoja kohezijske regije Vzhodna Slovenija: seznanitev z dokumentom 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Strateška izhodišča razvoja  
kohezijske regije Vzhodna 
Slovenija  (delovno gradivo, 
november 2019) 

 
Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil z dokumentom Strateška 
izhodišča razvoja kohezijske regije 
Vzhodna Slovenija (delovno gradivo, 
november 2019).    
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

 
Na ravni Kohezijske regije Vzhodna Slovenija je pripravljeno 
delovno gradivo »Strateška izhodišča razvoja Kohezijske regije 
Vzhodna Slovenija« (november 2019). 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 
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3. Programiranje za naslednjo evropsko finančno perspektivo 
c) Osnutek strateškega dela Regionalnega razvojnega programa za Pomurje 2021 - 2027:     
           seznanitev z dokumentom 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Osnutek strateškega dela 
Regionalnega razvojnega 
programa regije Pomurje za 
obdobje 2021–2027 
 
(gradivo se pošlje naknadno) 

 
Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil z osnutkom strateškega dela 
Regionalnega razvojnega programa 
regije Pomurje za obdobje 2021–2027. 

 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

 
Regionalni razvojni program se sprejme za programsko obdobje, ki 
je enako obdobju finančne perspektive Evropske unije, tj. za 
obdobje 2021-2027. 

RRP je sestavljen iz strateškega in programskega dela. Sprejme ga 
razvojni svet regije in potrdi svet regije.  

Razvojni svet Pomurske regije je na svoji 29. dopisni seji dne 
31.8.2018 sprejel sklep o pripravi RRP 2021-2027 in Program 
priprave RRP 2021-2017. 

Skladno z Operativnim načrtom sodelovanja ministrstev pri 
pripravi regionalnih razvojnih programov za obdobje 2021–2027, 
potrjen na Vladi RS dne 8.7.2019, je rok: 
-  za pripravo strateškega dela RRP do 31.12.2019, 
- za pripravo osnutka RRP (vključujoč programski del RRP) do 
30.11.2020, 
- rok za sprejetje RRP na razvojnem svetu regije in potrditev RRP 
na svetu regije je do 31.5.2021. 
 

Z uvodno strateško konferenco na Gradu na Goričkem v oktobru 
2018 se je pričel proces priprave strateškega razvojnega 
dokumenta regije za obdobje 2021-2027, ki ji je sledilo niz 
tematskih premišljevalnic oz. delavnic na temo krožnega 
gospodarstva in krožne potrošnje, človeškega potenciala, turizma, 
podjetnega in vitalnega podeželja, povezane in brezogljične 
Evrope ter energije in prostora.  
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Na podlagi izvedenih delavnic in bilateralnih srečanj z različnimi 
deležniki ter delovnimi srečanji s pogodbenim partnerstvom RRA 
smo pristopili k pripravi delovnega osnutka strateškega dela RRP, 
vključujoč analizo stanja regije.  

Delovni osnutek predstavlja osnovo za nadaljnjo razpravo.  

Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

 

 

3. Programiranje za naslednjo evropsko finančno perspektivo 
d) Informacija o delovanju Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
   Ni gradiva! 

 
Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil s delovanjem Razvojnega sveta 
kohezijske regije Vzhodna Slovenija. 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 
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4. Informacija o aktivnostih: 
a) Obramba pred točo 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
E-mail z dne 12. 11.2019 s 
prilogo Poročilo o opravljenih 
aktivnostih z dne 23. 9. 2019 

 
Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil s stanjem na področju obrambe 
pred točo za naslednja leta.  
 
Svet Pomurske razvojne regije zadolži 
delovno skupino, da v imenu pomurske 
regije, pošlje dopis na Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
(MKGP) z zahtevo, da naj MKGP 
nemudoma začne z aktivnostmi za 
vzpostavitev in zagotavljanje celovitega 
in dolgoročno učinkovitega sistema 
obrambe pred točo v letu 2020 in v 
naslednjih letih, tako za Pomurje kot za 
vsa ogrožena območja Republike 
Slovenije. 
 
Svet Pomurske razvojne regije… 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 
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4. Informacija o aktivnostih: 
b) Poplavna ogroženost in občinski prostorski načrti 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Osnutek zapisnika z delovnega 
srečanja z DRSV in MOP z dne 
6. 11. 2019 
 
 

 
Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil s poplavno ogroženostjo in 
občinskimi prostorskimi načrti.  
 
Svet Pomurske razvojne regije …. 
 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

 
Svet Pomurske razvojne regije je na 76. seji dne 11.2.2019 in na 
skupni seji RSR in SR z dne 28.8.2019 obravnaval problematiko 
poplavne ogroženosti v povezavi z izdelavo hidrološko hidravličnih 
študij.  
 
V mesecu aprilu je bil izveden delovni sestanek občin z pripravljalci 
OPN, na katerem je bilo dogovorjeno, da se pripravijo strokovna 
izhodišča problematike in se le-te posreduje na MOP in DRSV. Po 
prejemu strokovnih izhodišč smo le-te posredovali na MOP in 
DRSV s pobudo za sklic delovnega srečanja pomurskih občin in 
pripravljalcev OPN z njimi.  
 
Delovno srečanje pomurskih občin z Direkcijo RS za vode in 
Ministrstvom za okolje in prostor je bilo izvedeno 6.11.2019.  
 
Zaključki delovnega srečanja so: 

1. Pomurske občine bodo zbrale nelogičnosti iz opozorilne 
karte in se posebej na to temo sestale z DRSV; 

2. Direktor DRSV bo ocenil stroške celovite študije na ravni 
vodotoka in zagotovil (vsaj 50%) financiranje le-teh; 

3. Svet regije se bo seznanil s problematiko, predlaga se 
ustanovitev regijskega odbora za skupno pripravo HHŠ; 

4. Predstavnik DRSV v Pomurju bo občine obvestil o letnih 
planih za vzdrževanje in investicije. 

Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 
 

 



Svet Pomurske razvojne regije 

 

 

4. Informacija o aktivnostih: 
c) Informacija o izvedenih aktivnostih vezanih na problematiko geotermalne vode in energije 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Sklep SR - 22/2019 z dne 
18.10.2019 
 
 

 
Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil z dosedanjimi aktivnostmi 
delovne skupine, vezane na reševanje 
problematike geotermalne vode in 
energije v pomurski regiji. 
 
Svet Pomurske razvojne regije... 
  
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

 
Kot izhodišče podajamo kratko kronologijo dogodkov: 

• S strani pomurskih podjetij podana informacija o nastali 
problematiki. 

• Seznanitev Razvojnega sveta pomurske regije in Sveta 
pomurske razvojne regije o nastali problematiki na skupni seji 
dne 28.8.2019 in sprejetje sklepov obeh organov. 

• Seznanitev Vlade RS s sklepi RSR in SR. 

• Opravljen sestanek na Vladi RS dne 14.10.2019 s predstavniki 
regije v prisotnosti predsednika vlade, dveh ministrov in 
ministrice. 

• Imenovanje regijske delovne skupine za usklajevanje nadaljnjih 
aktivnosti s pristojnim ministrstvom MOP in realizacije sklepov 
ter imenovanje regijskega predstavnika v delovno skupino, ki 
jo imenuje MOP, 18.10.2019. 

• Sestanek delovne skupine na MOP 21.11.2019. 

• Pridobivanje vseh zahtevanih informacij s strani prizadetih 
podjetij, ki jih regijski predstavnik delovne skupine posreduje 
na MOP. 

 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 
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5. Pobude in predlogi: 
a) Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s 

posebnim pomenom 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Predlog Uredbe o 
spremembah in dopolnitvah 
Uredbe o varovalnih gozdovih 
in gozdovih s posebnim 
pomenom 

 
Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil s predlogom Uredbe o 
spremembah in dopolnitvah Uredbe o 
varovalnih gozdovih in gozdovih s 
posebnim pomenom. 
 
 …..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

 
V obravnavi je bil predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah 
Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom, 
s katero se na novo določa območje varovalnih gozdov in gozdov s 
posebnim namenom. 

Glavni namen predloga je bil uskladitev območja varovalnih 
gozdov s prostorskimi razvojnimi usmeritvami občin ter pobudami 
lastnikov gozdov za uskladitev s stanjem v naravi in z digitalnimi 
katastrskimi načrti. Zavod za gozdove Slovenije je v letu 2019 
izvedel usklajevanje območij varovalnih gozdov in gozdnih 
rezervatov z vsemi občinami, zlasti tistimi, ki pripravljajo nove 
prostorske akte, in pripravil dopolnjen strokovni predlog za 
izločitev oziroma povečanje površin varovalnih gozdov in gozdov s 
posebnim namenom.  

Nov predlog območij varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov je 
vključen v Prilogo 1 in Prilogo 2 Uredbe o spremembah Uredbe o 
varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom. 
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5. Pobude in predlogi: 
b) Informacija o delovanju prvega materinskega doma s svetovalnico 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Dopis Škofijske karitas Murska 
Sobota z dne 26.11.2019 
 
Zahvalno pismo uporabnice 
materinskega doma 

 
Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil z dopisom Škofijske karitas 
Murska Sobota. 
  
Svet Pomurske razvojne regije... 
 
 
 …..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

 
Na podlagi Regijskega izvedbenega načrta za področje socialnega 
varstva 2014 - 2016 za Pomursko regijo in soglasnega sklepa Sveta 
Pomurske razvojne regije, ki je bil sprejet na 60. redni seji 
15.1.2016 v Murski Soboti so se Škofijska karitas Murska Sobota in 
pomurske občine dogovorile za partnersko sodelovanje za razvoj 
in sofinanciranje Prvega pomurskega materinskega doma od leta 
2016 dalje. 
 
Skupaj občine in Karitas ugotavljajo, da je v Pomurju največ 
socialno izključenih ljudi, ekonomsko obubožanih, stiskanih z 
nasiljem v družinah, alkoholizmom itn. Kljub temu pa smo bili 
edina regija, ki do leta 2016 ni imela socialne ustanove, ki bi prišla 
naproti tem velikim stiskam najranljivejših članov skupnosti, s 
kakšnim materinskim domom.  
 

V začetku leta 2019 so dobili priložnost, da lahko uredijo 
materinski dom v starejši hiši v Murski Soboti, saj na začetku jim ni 
uspelo najti primerne hiše za izvajanje prvega pomurskega 
materinskega doma v večjem mestnem središču v Pomurju. 
 
Prvi pomurski materinski dom s svetovalnico je ves čas polno 
zaseden. Samo od 1. do 25. novembra 2019 so prejeli kar 12 novih 
prošenj za sprejem. V letu 2017 pa so program izvedli kar v 127 %. 
V teh štirih letih pa je v Materinskem domu našlo pomoč in 
podporo kar 67 žensk in prav toliko tudi otrok.  
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6. Razno 
a) Predstavitev finančnega instrumenta »EKP posojila za celovito energetsko prenovo javnih stavb 

(2014-2020)« - DODATNA TOČKA 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Priloga 3 – Posebni pogoji 
finančnega instrumenta »EKP 
posojila za celovito energetsko 
prenovo javnih stavb (2014-
2020)« za financiranje končnih 
prejemnikov 

 
Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil s finančnim instrumentom EKP 
posojila za celovito energetsko prenovo 
javnih stavb (2014-2020)«.    
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

 
 
 

 


