
Razvojni svet Pomurske regije 
 

 
 

Murska Sobota, 19.6.2018 

 

 

 

ČLANOM RAZVOJNEGA SVETA REGIJE (RSR) 

 
 
 
Spoštovani člani RSR! 
 
 
Skladno s 15. členom Poslovnika o delu Razvojnega sveta Pomurske regije (RSR) sklicujem 28. dopisno 
(korespondenčno) sejo s predlaganim dnevnim redom: 
 

1. Dogovor za razvoj Pomurske razvojne regije – predlog za podpis 
 
 
Prosimo, da priloženo glasovnico pošljete na elektronski naslov: sonja.vrataric@rcms.si, do vključno 
ČETRTKA, 21. junija 2018 do 9. ure in hkrati po pošti na naslov: Razvojni center Murska Sobota, 
Kardoševa 2, 9000 M. Sobota. 
 
 
 
S spoštovanjem, 
 
        
         Branko Drvarič, l.r. 
                                              Predsednik RSR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloge: 

- Priloga 1: GLASOVNICA RSR 
- Priloga 2: Obrazložitev glasovnice 
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PRILOGA 1: GLASOVNICA   
 
Prosimo, da priloženo glasovnico pošljete na elektronski naslov: 
sonja.vrataric@rcms.si, do vključno ČETRTKA, 21. junija 2018 do 9. ure  in hkrati po 
pošti na naslov: Razvojni center Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 M. Sobota. 
 

 
 
 
 
 

GLASOVNICA 
 

PREDLOG  SKLEPA 1:  
 
 

 

Razvojni svet Pomurske regije (RSR) sprejema Dogovor za razvoj Pomurske razvojne 

regije v predloženi obliki. 

 

 

 

GLASUJEM:                                    ZA                                        PROTI 
 (obkrožite) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

    ………………………………………..    
    IME IN PRIIMEK ČLANA RSR 
 

    ……………………………………….. 
         (PODPIS)  
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PRILOGA 2: OBRAZLOŽITEV GLASOVNICE RSR  
 

K TOČKI 1 
Na skupni seji RSR in SR, ki je potekala dne 7.6.2018, je RSR sprejel sklep, da o predloženem dokumentu 

MGRT »Dogovor za razvoj Pomurske razvojne regije« na seji ne bo glasoval. 

S strani MGRT dne 31.5.2018 regiji poslan dokument »Dogovor za razvoj Pomurske razvojne regije« ni 

vključeval vseh regijskih projektov, ki jih je regija predložila v okviru Povabila MGRT razvojnim svetom 

regije za dopolnitev dogovora za razvoj regije – Drugo povabilo. 

V dokument so bili vključeni (le) projekti na PN 3.1. Spodbujanje podjetništva in PN 4.4. Spodbujanje 

multimodalne urbane mobilnosti. 

……………………….. 

MGRT je v okviru Drugega povabila izdalo soglasje k uvrstitvi projekta Podjetno nad izzive – PONI na 

PN 3.1. Spodbujanje podjetništva z dne 6.6.2018. 

MOP je v okviru Drugega povabila izdalo soglasje k uvrstitvi predlogov v dogovor za razvoj regij na PN 

6.1. Vlaganje v vodni sektor, večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo z dne 

6.6.2018. 

Dne 14.6.2018 je bil izveden sestanek predstavnikov MGRT, MOP in regije glede projektov nadgradnje 

vodovoda, s ciljem ugotovitve, ali so izpolnjeni vsi pogoji, da se oba predlagana projekta takoj vključita 

v dogovor za razvoj regij, s opredelitvijo konkretnih odložnih pogojev. 

Dne 19.6.2018 smo s strani MGRT prejeli (dopolnjen) dokument »Dogovor za razvoj Pomurske 

razvojne regije«, ki vključuje vse, s strani Pomurske regije, na Listi A, v okviru Drugega povabila, 

predložene prioritetne regijske projekte, in sicer: 

- PN 3.1. Spodbujanje podjetništva: 8 regijskih projektov 

- PN 4.4. Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti: 9 regijskih projektov 

- PN 6.1. Vlaganje v vodni sektor: 2 regijska projekta (vodooskrba) 

Dokument v predloženi obliki je tako celovit dogovor za razvoj Pomurske regije. 

Dokument je del gradiva dopisne seje. 

 

Dogovor za razvoj regije je v skladu z Uredbo o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike 

sklenjen, ko ga sprejme razvojni svet regije, potrdi svet regije ter podpišeta predsednik razvojnega 

sveta regije in minister. 

Dokument bo predmet obravnave tudi na 74. redni seji Sveta Pomurske razvojne regije, ki bo v četrtek, 

21.6.2018 ob 9. uri v Lendavi. 

Zaradi časovne dinamike naprošamo vse članice in člane za vaše glasove do zgoraj napisanega roka.  

******** 
Kot je opredeljeno s poslovnikom organa RSR, se predlagani sklep iz GLASOVNICE lahko potrdi, v kolikor 
o dopisnem načinu odločanja ne nasprotuje več kot tretjina članov RSR. Odločitve na dopisnih sejah se 
sporočajo po elektronski pošti ali faksu, hkrati pa tudi po pošti. 
 


