
Soboško jezero
Vrata v Pomurje
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Pomurske lekarne so javni lekarniški zavod, ki je z 
razvejano mrežo štirinajstih lekarn največji 
ponudnik lekarniških storitev v Pomurju. Skupaj s 
šestimi koncesijskimi lekarnami skrbijo za 
preskrbo okrog 130.000 prebivalcev. V Pomurskih 
lekarnah je zaposlenih 90 delavcev, od tega 44 
magistrov farmacije z visoko farmacevtsko 
izobrazbo in 31 farmacevtskih tehnikov s srednjo 
farmacevtsko izobrazbo. Pomurske lekarne so tudi 
učni zavod z organizirano mentorsko službo za 
opravljanje pripravništva za vse farmacevtske 
profile.

S podporo projektu Soboško jezero lahko  

Pomurske lekarne del ustvarjenega 

presežka namenijo promociji zdravja in 

zdravega načina življenja z razvojem 

športne in rekreativne infrastrukture v 

največjem tovrstnem regijskem projektu.

Ustvarimo
močan in zdrav
utrip regije

„Iz kurative v
  preventivo.“



Regija za
zdrav način življenja.

V Pomurju imamo vse možnosti
za zdrav način življenja. Relativno nizka
stopnja onesnaženosti, splošno prizadevanje
za trajnostni način razvoja, naravne danosti,
kakovost pitne vode, termalni viri in zdrava
domača hrana so temelji za zdrav način
življenja ljudi.

Gibanje in rekreacija.

Najboljši recept za zdravo življenje
je skrb za vitalnost telesa in uma.
Vsakodnevno gibanje na svežem zraku
prispeva k zmanjšanju tveganja
za nastanek bolezni, vitalnost pa
prispeva k večji odpornosti in sposobnosti,
da bolezni premagamo.

Bio, eko, naravno.

Vse več kmetov, pridelovalcev in
proizvajalcev hrane v regiji se zaveda,
da s prehodom na bio, eko in naraven
način pridelave in predelave hrane ne
le prispevajo k zmanjšanju
onesnaženosti, temveč povečujejo tudi
dodano vrednost svojih pridelkov.
Tudi med nami je vse več ljudi,
ki vsakodnevno posegamo po tovrstni
prehrani, saj ima prav hrana odločilni
vpliv na naše zdravje.

Pozitivno.

Ob gibanju in zdravi prehrani je
najpomembnejši dejavnik zdravja
moč naših misli. Z optimističnim
pogledom na svet, priklopljeni na
pozitivno energijo, se lažje in bolje
soočamo z življenjskimi izzivi ter
učinkoviteje obvladujemo in
zmanjšujemo stres.
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„Z vložkom v Soboško
 jezero lahko Pomurske
 lekarne pospešijo
 nastanek športnih in
 rekreacijskih površin
 za vso regijo.“
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Soboško jezero želi postati nova središčna točka pomurskega 
turizma, vstopna točka za odkrivanje turističnih bogastev celotne 
regije, hkrati pa samo po sebi edinstvena turistična lokacija, ki bo 
združevala zanimive vsebine za turiste in lokalno prebivalstvo.

S položajem tik ob avtocesti je odlična lokacija za razvoj vstopne 
točke v Slovenijo in Pomurje, ki bo nagovarjala tako mimoidoče 
turiste kot tudi vse, ki bodo prihajali odkrivat Pomurje in čudovito 
izkušnjo naše regije.

Soboško jezero je projekt regijskega značaja, ki je pridobil tudi 
podporo sveta pomurske razvojne regije, ob tem pa je finančno 
podprt z mehanizmom Celostnih teritorialnih naložb Evropske unije 
in z razvojnimi sredstvi za regionalni razvoj. 

S celovito revizalizacijo nekdanje gramoznice, imenovane 
Kamenšnica, v Soboško jezero, nastaja tik ob pomurski avtocesti 
sodoben turistični, gospodarski, športni in kulturni center, ki bo 
združeval različne in atraktivne vsebine za vse generacije.

Z revitalizacijo v moderen rekreacijski, turistični,

kulturni in gospodarski center Pomurja želi

Soboško jezero postati vstopna točka za odkrivanje 

turističnih bogastev Pomurja, za prebivalstvo pa odlična 

priložnost za vsakodnevno gibanje, šport in rekreacijo.

Soboško jezero
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„Soboško jezero bo z
obiljem možnosti za
gibanje, šport in rekreacijo
spodbujalo zdrav
način življenja.“



Soboško jezero se bo razvijalo postopoma. Posta-
vitev Paviljona Expo kot regijskega promocijskega 
centra bo spremljala ureditev južne brežine jezera 
z naravnim kopališčem, pontonskim mostiščem, 
površinami za piknike, zunanjim prireditvenim 
prostorom, pa tudi kolesarska povezava okoli 
jezera in ureditev Park + Ride postajališča.

V nadaljnji fazi se bo uredila severna brežina jezera 
z ureditvijo tekmovališč na vodi, sodniškega stolpa 
in stolpa za „wake-boarding“. Urejen bo center 
športnega ribolova. Na sami vodni površini jezera 
bodo omogočeni različni vodni športi, čolnarjenje, 
jadranje in kopanje. Na južnem delu jezera se bo 
postavil park za gibanje in motoriko.

Ko se bo predvidoma konec leta 2017 izkop peska in 
gramoza na območju Soboškega jezera končal, bo 
vodno telo jezera obsegalo 65 hektarjev (za primer-
javo: Blejsko jezero obsega 145 hektarjev). Celoten 
projekt je usmerjen tudi v zaščito naravnih habi-
tatov v in ob jezeru. Zato bo pretežni del obale 
Soboškega jezera zavarovan s trstičjem in drugimi 
naravnimi biotopi, ki bodo poskrbeli za samo-
očiščevalno funkcijo jezera.

V prihodnosti je možna tudi pozidava na jugo-
vzhodnem delu jezera (ob Paviljonu Expo), predvi-
doma za dodatno turistično ponudbo in poslovne 
dejavnosti, ki lahko dopolnjujejo siceršnjo 
ponudbo jezera.

Soboško jezero vidimo kot nov regijski magnet
doživetij in vsebin, ki bo privabljal s preživljanjem 
prostega časa, rekreacijo in športom za prebivalce in z 
zanimivo izkušnjo za domače in tuje goste.

Razvojni magnet regije
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13 Naravni biotopi

14 Pomožno parkirišče

15 Naravni biotopi

16 Ribiški športni center

17 Center vodnih športov

18 Vodna površina

19 Vodna tekmovališča

20 Sonaravne brežine

21 Trstičje

22 Območje PomgradPotencialni objekti

Kolesarska steza

1

2

3

4

5

6 Park + Ride

Bakovska ulica

AC Postajališče

Avtocesta A5 7

8 Sanitarije, garderobe

9 Naravno kopališče

10 Park za motoriko

11 Prireditveni prostor

12 Plažna ureditev, piknik

Paviljon Expo

Idejna zasnova jezera
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Uspešno pridobljen slovenski paviljon 
iz svetovne razstave Expo v Milanu 
predstavlja srce prihodnje ureditve 
Soboškega jezera, izvor pestrega 
dogajanja v samem paviljonu in na 
prostoru ob njem. Paviljon je temeljni 
kamen razvoja jezera, ki bo privabljal s 
svojimi vsebinami s prepoznavno 
rdečo nitjo - Pomurjem.

Expo
Pomurje
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Soboško jezero s svojo vodno površino in 
objezerskim zelenim pasom ponuja možnosti za 
kakovostno gibanje, šport in rekreacijo. Že dolgo je 
Kamenšnica gverilska lokacija za športne in 
prostočasne aktivnosti, saj so si tukaj domicil 
ustvarile različne interesne skupine, kot so ribiči, 
surferji, kajakaši. S tem so ljudje sami začrtali smer 
prihodnjega razvoja. 

Programska usmeritev sledi tem nastavkom tako, 
da jih nadgrajuje in v celoto povezuje potenciale 
širšega vplivnega prostora. Aktivnosti so razdel-
jene na tri sklope, ki bodo uresničeni s postopnim, 
faznim pristopom, ki zajema obdobje med 2017 in 
2020.

Na južni brežini tik ob paviljonu Expo je načrtovana 
ureditev naravnega kopališča, pontonskega otoka, 
parka za gibanje in motoriko,  prostora za piknike, 
infrastrukture za številne športne aktivnosti in 
večjega prireditvenega prostora.

Celoten južni del jezera bo namenjen športu, 
rekreaciji in prostemu času, tako pa bo privlačen 
tako za turiste kot tudi za domače obiskovalce in 
uporabnike.

S sprehajalnimi potmi in kolesarskimi stezami okoli 
celotnega jezera bo celoten prostor povezan in bo 
predstavljal odlično priložnost za vsakodnevno 

rekreacijo, sprehode in oddih v naravi. Celoten 
koncept prihodnjega razvoja jezera predvideva 
povezovanje obalnih in vodnih aktivnosti v privlačno 
celoto.

Na severnem delu jezero bo urejena veslaška proga 
(dimnezije 8 x 14 x 1.150 m) in kajak / kanu progre 
(dimenzije 8 x 9 x 1.000 m). Na vodni površini bodo 
postavljeni tudi manjši pontonski pomoli na vodi za 
izvedbo prireditev. S postavitvijo tribun, sodniš-
kega stolpa in sprehajalnih poti bo to območje 
konkurenčna lokacija za organizacijo mednarod-
nih športnih in tekmovalnih dogodkov za športe na 
vodi.

Tretji del predstavlja samo vodno telo. Ob že 
omenjenih 8 progah za veslaštvo ter 8 progah za 
kajakaše in kanuiste, bo jezero namenjeno SUP 
veslanju, surfanju, wakeboardingu, jadranju ter 
ribištvu. 
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Gibanje, šport, rekreacija



Paviljon Expo bo predstavljal Pomurje v malem s 
predstavitvijo znamenitosti in doživetij celotnega 
Pomurja s ciljem, da turiste privabimo od vstopne 
točke v odkrivanje globine regije – s potmi ob Muri, 
na Goričko, v čudovite pomurske kraje, na zelene 
griče in pomursko ravnico, v Lendavo, Ljutomer ali 
Gornjo Radgono. Soboško jezero je zato točka, ki 
vabi mimoidoče turiste k postanku, jih animira in 
vabi k športnim, rekreativnim in adrenalinskim 
izkušnjam samega jezera, hkrati pa s predstavitvijo 
regije, njene kulture in kulinarike, vabi v njeno 
notranjost.

A Soboško jezero ni le postajališče ob avtocesti, ki 
nudi kratkotrajni oddih. Z razvojem športne in 
rekreativne ponudbe, gibalno – motoričnega parka, 
možnostmi za šport in doživetja na vodi bo Soboško 
jezero turistični magnet sam po sebi.

Kot tako bo pomembna dopolnitev turistične 
ponudbe celotne regije za aktivnega turista, ki terja 
vsakodnevno spoznavanje novih stvari, še posebej 
pa atraktivne športne, rekreativne in adrenalinske 
vsebine. Soboško jezero je usmerjeno v doseganje 
strateškega cilja regije, da z razvojem nove in do-
datne turistične ponudbe doseže podaljšanje 
povprečnega časa bivanja turistov preko 2,6 dni.

Vstopna točka v regijo
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„Gibanje v vodi,
  na vodi in ob njej.“



Pridobitev te edinstvene arhitekture, ki se bo s 
svojo razgibano obliko odlično vklopila v podobo 
pomurske ravnice, predstavlja izjemno pomembno 
pridobitev za celotno regijo. S paviljonom regija 
dobiva prvovrsten in reprezentativen prireditveni 
prostor za najrazličnejše dogodke lokalnega, 
regijskega, državnega in mednarodnega značaja.

Slovenski paviljon za svetovno razstavo Expo 2015 
v Milanu je oblikovala znana skupina arhitektov 
SoNo. Slovenski paviljon je zasnovan kot 
uresničitev slogana »I feel Slovenia. Green. Active. 
Healthy.« Rdeča nit se po besedah arhitektov 
manifestira skozi vrsto interaktivnih elementov in 
preko same arhitekturne zasnove paviljona.

Pet prizmaičnih oblik s svojo formo spominja na 
obdelovalno površino, predstavlja slovenske 
geografske pokrajine in trajnostni razvoj.

Postavitev paviljona na lokacijo ob Soboškem 
jezeru v letu 2017 predstavlja prvo fazo celovitega 
urejanja Soboškega jezera. V samem paviljonu bo 
urejen regijski promocijski center z vrsto turi-

Mestna občina Murska Sobota je v konkurenci drugih 

slovenskih občin z inovativnim konceptom prepričala Vlado 

Republike Slovenije, da je lokacija ob Soboškem jezeru 

najboljša za trajno postavitev slovenskega paviljona s 

svetovne razstave Expo v Milanu.

Vrata v Pomurje
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stičnih, kulturnih, promocijskih, gospo-
darskih in drugih vsebin. Paviljon je 
zamišljen kot predstavitev Pomurja in 
Slovenije na enem mestu, katerega primar-
ni namen je povabilo gostu, da nadalje 
odkriva Pomurje v njegovi globini z 
obiskom krajev, zdravilišč, goric, ravnice, 
kulturno-zgodovinskih znamenitosti, obi-
čajev in kulinarike tega prostora. 

V njem bo urejen sodoben promocijski 
center s predstavitvijo Slovenije in Pomur-
ja, deloval bo tudi kot reprezentativno 
prizorišče za kulturne in druge prireditve, 
vanj bo umeščena vstopna točka regional-
ne destinacijske organizacije ter pisarne za 
tuje investitorje v regijo.

V paviljonu bodo tudi gostinska ponudba 
prvovrstne pomurske kulinarike, spozna-
vanje kulturnega utripa in dediščine 
Pomurja ter vrsta drugih vsebin, ki jih bo 
soustvarjala celotna regija.
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„Zdrav in naravi
  prijazen način življenja
  naj postane zaščitni
  znak turističnega
  razvoja Pomurja.“



2016:
Zmaga Murske Sobote

na vladnem natečaju za
postavitev slovenskega

paviljona s svetovne
razstave Expo.

2016:
Javna razgrnitev,

obravnava in sprejem
prostorske ureditve

Soboškega jezera.

2016 2017

2016:
Soboško jezero z odločitvijo
razvojnega sveta regije postane
eden od osrednjih regijskih
razvojnih projektov v okviru
projekta Biosfera.

2016:
S sprejemom rebalansa
MOMS uresničeni pogoji
za sofinanciranje projekta
Soboško jezera iz
mehanizma Celostne
teritorialne naložbe EU.

2017:
Postavitev paviljona

Expo na lokaciji ob
Soboškem jezeru.

2017:
Začetek izgradnje
naravnega kopališča
in urejanja južne
brežine, izgradnje
prireditvenega
prostora, športne in
rekreacijske
infrastrukture.

<2015:
Soboško jezero kot
gverilska lokacija za
šport, rekreacijo, ribištvo.
Ljudje s svojo aktivnostjo
začrtajo prihodnjo funkcijo
Kamenšnice.

Časovnica

14



2018 2019 2020

2018:
Začetek urejanja severne
brežine s postavitvijo tribun,
stolpa za wake-boarding,
sodniškega stolpa, ureditvijo
tekmovalnih in vadbenih stez
na vodni površini.

2020:
Predvideno dokončanje

urejanja infrastrukture ob
Soboškem jezeru.

2020>
Razvoj dodatnih

športnih, kulturnih,
turističnih in drugih
vsebin Soboškega

jezera.

2018:
Postavitev Park + Ride
sistema ob Soboškem

jezeru s parkiriščem,
postajališčem za avto-

dome, polnilnico za
električna vozila...

2018:
Izgradnja kolesarskih
povezav okoli jezera

in povezave z mestom.
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ź Sprejet občinski prostorski načrt za območje, ki 
omogoča pridobitev gradbenih dovoljenj.

ź Pridobljena soglasja Vlade Republike Slovenije 
in zaradi vplivnega območja avtoceste tudi 
DARS.

ź Projekt je vključen v Dogovor za razvoj 
Pomurske regije 2016 - 2019 v okviru celovitega 
projekta „Biosfera ob reki Muri“.

ź Projekt je kot enega od ključnih regijskih 
razvojnih projektov podprl Razvojni svet regije.

ź Projekt je vključen v mehanizem Celostnih 
teritorialnih naložb Evropske unije.

ź Uspešno je pridobljen slovenski paviljon s 
svetovne razstave Expo v Milanu 2015.

ź Paviljon Expo za promocijo pomurskega 
gospodarstva in turizma bo sofinanciran tudi iz 
ukrepov Pomurskega zakona.

S sprejeto prostorsko ureditvijo in 

vključitvijo projekta med evropske in 

regijske programe projekt Soboško jezero v 

letu 2017 prehaja v fazo realizacije. Podpora 

Pomurskih lekarn bi omogočila hkraten 

začetek 1. in 2. faze projekta s celovito 

ureditvijo jezera.

Tukaj raste...
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„Soboško jezero
prinaša v regijo
novo infrastrukturo
za aktivno in zdravo
preživljanje časa
vseh generacij.“



Vrednost projekta: 2.500.000 €

Faza 2

bi se financirala s pomočjo sredstev Pomurskih 
lekarn za ureditev pešpoti in kolesarskih poti, 
športnega zaliva za vodne in obvodne športe, 
ribiškega območja ter območja za družabne 
aktivnosti, veslaških športov z ureditvijo tribun za 
obiskovalce in gibalno - motoričnega parka.

Trajanje projekta: 2017 - 2019

Viri financiranja:

Pomurske lekarne: 2.000.000 €

MOMS: 500.000 €

Vrednost projekta: 2.551.876 €

Faza 1

se financira iz mehanizma Celostne teritorialne 
naložbe Evropske unije in Pomurskega zakona. V 
fazi 1 se bo postavil Paviljon Expo, uredila njegova 
okolica z južno brežino jezera in zagotovila 
komunalna infrastruktura ter parkirišča z nepo-
srednimi dostopi iz avtoceste.

Trajanje projekta: 2016 - 2018

Viri financiranja:

CTN EU: 1.164.748 €

Pomurski zakon: 1.000.000 €

MOMS: 387.128 €
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„Podpora Pomurskih
  lekarn lahko bistveno
  obogati Soboško jezero
  z dodatnimi vsebinami
  za šport in rekreacijo.“



ź Ker gre za največji regijski projekt v športno, 

rekreacijsko in prostočasno infrastrukturo, 

namenjeno prebivalstvu celotne regije in gostom, 

ki prihajajo odkrivat Pomurje.

ź Ker projekt ne enem mestu združuje različne 

vsebine za najrazličnejše interese in potrebe ljudi 

v Pomurju.

ź Ker bo Soboško jezero z lokacijo tik ob avtocesti 

predstavljal vstopno točko v regijo in njeno 

bogato in razvijajočo se turistično ponudbo.

ź Ker se skozi projekt Soboškega jezera celotna 

regija predstavlja kot regija zdravega načina 

življenja, zdrave in odlične kulinarike, odličnih 

vodnih virov in geotermalnih zakladov, čudovite 

naravne krajine, neskončnih možnosti za gibanje, 

šport in rekreacijo ter z optimističnim pogledom v 

prihodnost.

Vredno podpore
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„Soboško jezero
  bo srce novega
  utripa Pomurja.“

Vsi imamo radi to regijo.
To nas združuje. Poskrbimo za
možnosti vseh generacij, da živijo
aktivno, zdravo in športno življenje.
Da skupaj gojimo zmagovalni duh,
ki stavi na sodelovanje.

Da Pomurje premaknemo naprej.



Kakovostni
prosti čas, gibanje,
rekreacija in
doživetja za vse
generacije.

Soboško jezero

Razvojni center Murska Sobota

Lendavska ulica 5 a

SI 9000 Murska Sobota

info@rcms.si

www.rcms.si

Mestna občina Murska Sobota

Kardoševa ulica 2

SI 9000 Murska Sobota

info@murska-sobota.si

www.murska-sobota.si
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