
Razvojni svet Pomurske regije 
 

 
 

Murska Sobota, 19. 6. 2019 

 

 

 

ČLANOM RAZVOJNEGA SVETA REGIJE (RSR) 

 
 
 
Spoštovani člani RSR! 
 
 
Skladno s 15. členom Poslovnika o delu Razvojnega sveta Pomurske regije (RSR) sklicujem 30. dopisno 
(korespondenčno) sejo s predlaganim dnevnim redom: 
 

1. Verifikacija članov Razvojnega sveta pomurske regije po lokalnih volitvah 

2. Potrditev zapisnikov prejšnjih sej:  

- 24. redna seja RSR z dne 11.9.2017; 

- 25. redna seja RSR z dne 6.12.2017;  

- skupna seja SR in RSR (26. redna seja) z dne 6.2.2018; (potrjen na 72. seji SR, 28.3.2018); 

- skupna seja SR in RSR (27. redna seja) z dne 7.6.2018; (potrjen na 75. seji SR, 16.10.2018); 

- 28. (dopisna) seja RSR z dne 21.6.2018; 

- 29. (dopisna) seja RSR z dne 31.8.2018. 

 

 
 
Prosimo, da priloženo glasovnico pošljete na elektronski naslov: sonja.vrataric@rcms.si, do vključno 
SREDE, 26. junija 2019 do 14. 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 
SREDE, 26. junija 2019 do 14. ure in hkrati po pošti na naslov: Razvojni center Murska Sobota, 
Kardoševa 2, 9000 M. Sobota. 

 
 

GLASOVNICA 
 

 

 

PREDLOG  SKLEPA 1:  
 
Razvojni svet Pomurske regije verificira člane Razvojnega sveta Pomurske regije. 

 

GLASUJEM:                                    ZA                                        PROTI 
 (obkrožite) 

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

 

 

 
PREDLOG  SKLEPA 2:  
 
RSR potrjuje zapisnike: 24. redne seje RSR z dne 11. 9. 2017, 25. redne seje RSR z dne 6. 12. 2017, 

skupne seje SR in RSR (26. redna seja) z dne 6. 2. 2018, skupne seje SR in RSR (27. redna seja) z dne 

7.6.2018, 28. (dopisne) seje RSR z dne 21. 6. 2018 in 29. (dopisne) seje RSR z dne 31. 8. 2018;  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 
 

Razvojni svet Pomurske regije sestavlja 31 članov, od tega 10 predstavnikov občin, 10 predstavnikov 

gospodarstva, 5 predstavnikov nevladnih organizacij, 5 predstavnikov območnih razvojnih partnerstev 

ter 1 predstavnik madžarske narodnostne manjšine. 

V mesecu novembru in decembru 2018 so potekale lokalne volitve županj/županov. Pri treh (3) 

občinah, s predstavnikom v RSR, je prišlo do spremembe županov (Občina Lendava, Občina Beltinci in 

Občina Apače).  

Ker bodo člani RSR, tudi v okviru posameznega odbora RSR, aktivno vključeni v proces priprave 

dopolnjenega dogovora za razvoj regij, prilagamo še ažuriran seznam članov RSR po posameznem 

odboru.  

GRADIVO:  

▪ Seznam članov Razvojnega sveta Pomurske regije (ažuriran junij 2019); 

▪ Seznam članov odborov Razvojnega sveta Pomurske regije (ažuriran junij 2019).  

 

K TOČKI 2 
 

Zapisniki so priloga k gradivu. 

Zapisnik skupne seje SR in RSR (26. redna seja) z dne 6.2.2018 z dne 6.2.2018 je bil potrjen na 72. redni 

seji SR dne 28.3.2018. 

Zapisnik skupne seja SR in RSR (27. redna seja) z dne 7.6.2018 je bil potrjen na 75. seji SR dne 

16.10.2018.  

GRADIVO:  
▪ Zapisnik 24. redne seje RSR z dne 11. 9. 2017; 

▪ Zapisnik 25. redne seje RSR z dne 6. 12. 2017;  

▪ Zapisnik skupne seje SR in RSR (26. redna seja) z dne 6. 2. 2018; (potrjen na 72. seji SR, 28. 3. 

2018); 

▪ Zapisnik skupne seje SR in RSR (27. redna seja) z dne 7. 6. 2018; (potrjen na 75. seji SR, 16. 10. 

2018); 

▪ Zapisnik 28. (dopisne) seje RSR z dne 21. 6. 2018; 

▪ Zapisnik 29. (dopisne) seje RSR z dne 31. 8. 2018. 

 

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. 


