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Murska Sobota, 29. april 2021 

 

 

 

ČLANOM SVETA POMURSKE RAZVOJNE REGIJE (SR) 
 

 

 

Spoštovani! 

 

Na podlagi 10. in 11. člena Poslovnika o delovanju Sveta Pomurske razvojne regije sklicujem 88. 

korespondenčno sejo Sveta Pomurske razvojne regije. 

 

DNEVNI RED:  

 

1. Konstituiranje Razvojnega sveta Pomurske regije v obdobju 2021-2027 

 
Gradivo k točki 1 dnevnega reda in glasovnica sta priloženi. 
 
 
Izpolnjeno glasovnico pošljite na elektronski naslov: sonja.vrataric@rcms.si, najkasneje do petka, 7. 5. 2021 
do 12. ure.  
 
 
Prosim za  Vaše sodelovanje. 

 

 

 

 

 PREDSEDNIK SR 
Alojz Glavač, župan Občine Moravske Toplice, l. r. 

 

                                      

   
 
 
 
 
 
 
Posredovano: 

- članom SR 
 
Prilogi: 

- Priloga 1: GRADIVO k točki 1 dnevnega reda  
- Priloga 2: GLASOVNICA za 88. korespondenčno sejo SR 
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PRILOGA 1: GRADIVO k točki 1 dnevnega reda  
  
Razvojni center Murska Sobota je s pozivom k predložitvi predloga kandidatov za umestitev na skupno listo 
kandidatov za volitve članov Razvojnega sveta Pomurske regije za programsko obdobje 2021-2027, konec 
meseca novembra 2020 začel postopek konstituiranja sveta. 
 
Razvojni svet Pomurske regije se izvoli za programsko obdobje. 
 
Razvojni svet Pomurske regije sestavlja 31 članov, in sicer: 

- 10 predstavnikov občin (člani občinskega/mestnega sveta oz. župan/županja), 
- 10 predstavnikov gospodarstva,  
- 5 predstavnikov nevladnih organizacij,  
- 5 predstavnikov območnih razvojnih partnerstev in  
- 1 predstavnik madžarske narodne skupnosti. 

 
Razvojni svet regije je organ usklajevanja razvojnih pobud in razvojnih interesov v regiji. Ima naslednje naloge: 

- vodi in usmerja pripravo regionalnega razvojnega programa in ga sprejme, 
- na področju regionalnega razvoja sodeluje z regijami drugih držav, 
- sklepa dogovore za razvoj regije, 
- sodeluje v teritorialnem razvojnem dialogu, 
- spremlja izvajanje regionalnega razvojnega programa in dogovorov za razvoj regije in 
- opravlja druge naloge v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. 

 
Na podlagi prejetih predlogov kandidatov RRA oblikuje skupno listo kandidatov za volitve v razvojni svet regije 
ter določi vsebino glasovnice. 
 
Glasuje se  za skupno listo kandidatov za volitve članov Razvojnega sveta Pomurske regije, ki jo, na podlagi 
prejetih predlogov, v potrjevanje vsem občinskim/mestnim svetom Pomurske regije predlaga Svet Pomurske 
razvojne regije. 
 
Volitve članov razvojnega sveta izvedejo občinski/mestni sveti v roku 30 dni po prejemu kandidatne liste. 
Skupna lista je potrjena, če zanjo glasuje večina občinskih/mestnih svetov, ki predstavljajo večino prebivalk in 
prebivalcev vseh občin v Pomurski regiji. 
 

*** 
UE Ljutomer 
 
Razvojni center Murska Sobota je dne 27. 11. 2020, kot regionalna razvojna agencija, na podlagi 11. in 12. 
člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2; Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16) 
in prve alineje prvega odstavka 3. člena Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta Pomurske regije, občine iz UE 
Ljutomer pozval, da v skladu z drugim odstavkom 3. člena Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta Pomurske 
regije, predlagajo dva (2) kandidata za umestitev na skupno listo kandidatov za volitve članov Razvojnega 
sveta Pomurske regije, za programsko obdobje 2021 – 2027. 
 
Na podlagi poziva so bili s strani vseh štirih (4) občin iz UE Ljutomer predlagani trije (3) kandidati: 
 
1. Niko MIHOLIČ – predlagatelj: Občina Ljutomer, 
2. Branko SLAVINEC – predlagatelja: Občina Križevci in Občina Veržej, 
3. Stanko IVANUŠIČ – predlagatelj: Občina Razkrižje. 
 
Predložitev treh kandidatov ni skladna z omenjenim odlokom in onemogoča oblikovanje skupne liste 
kandidatov, ter vse nadaljnje postopke za konstituiranje Razvojnega sveta Pomurske regije. Predlagani 
kandidat Občine Križevci in Občine Veržej je sprejemljiv za vse občine UE Ljutomer, izbira drugega kandidata 
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mora biti tako izvršena med predlaganim kandidatom Občine Ljutomer in predlaganim kandidatom Občine 
Razkrižje.  
 
Do uskladitve kandidatov ni prišlo niti na 87. redni seji Sveta Pomurske razvojne regije, ki je potekala 22.3.2021, 
zato sta bili Občina Ljutomer in Občina Razkrižje pozvani s strani predsednika Sveta regije, da pristopita 
konstruktivno k reševanju nastale situacije in predlagata možne rešitve. Na podlagi prejete pisne 
dokumentacije s strani obeh občin (v prilogi) je skupni predlog rešitve ta, da naj pomurske občine oz. člani SR 
izberejo kandidata za uvrstitev na Skupno listo kandidatov za volitve članov Razvojnega sveta Pomurske 
regije 2021-2027, za območje UE Ljutomer.  
 
Skladno s tem je sklicana 88. korespondenčna seja SR. 
 
Vsled navedenega sta na glasovnici predlagani dve (2) varianti, ki se medsebojno izključujeta, to sta: 
 

• VARIANTA A, ki za območje UE Ljutomer vključuje kandidata Občine Križevci in kandidata Občine 
Ljutomer, ter 
 

• VARIANTA B, ki za območje UE Ljutomer vključuje kandidata Občine Križevci in kandidata Občine 
Razkrižje. 

 
Po zaključenem glasovanju in ugotovitvi izida glasovanja bo čimprej sklicana naslednja - 89. (korespondenčna) 
seja, na kateri boste: 

- obveščeni o izidu glasovanja 88. korespondenčne seje Sveta Pomurske razvojne regije; 
- predvidoma glasovali o potrditvi Skupne liste kandidatov za volitve članov Razvojnega sveta Pomurske 

regije 2021-2027 in o potrditvi glasovnice za volitve članov Razvojnega sveta Pomurske regije 2021-
2027, pri čemer bosta obe za območje UE Ljutomer, poleg kandidata Občine Križevci, vključevali 
kandidata, ki se bo na skupno listo uvrstil na podlagi izida glasovanja 88. korespondenčne seje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spremno gradivo: 

▪ Dopis Občine Ljutomer št. 032/2020-120 z dne 13.4.2021 
▪ Obvestilo župana Občine Razkrižje št. 013-21/2020-23 z dne 20.4.2021 
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PRILOGA 2: GLASOVNICA za 88. korespondenčno sejo SR 
 

 
PREDLOG  SKLEPA – VARIANTA A:  

Svet Pomurske razvojne regije potrjuje, da se na Skupno listo kandidatov za volitve članov Razvojnega 

sveta Pomurske regije 2021-2027, za območje UE Ljutomer, uvrstita kandidat Občine Križevci in 

kandidat Občine Ljutomer. 

Svet Pomurske razvojne regije potrjuje, da se na glasovnico za volitve članov Razvojnega sveta 

Pomurske regije 2021-2027, za območje UE Ljutomer, uvrstita kandidat Občine Križevci in kandidat 

Občine Ljutomer. 

 
PREDLOG  SKLEPA  – VARIANTA B:  

Svet Pomurske razvojne regije potrjuje, da se na Skupno listo kandidatov za volitve članov Razvojnega 

sveta Pomurske regije 2021-2027, za območje UE Ljutomer, uvrstita kandidat Občine Križevci in 

kandidat Občine Razkrižje. 

Svet Pomurske razvojne regije potrjuje, da se na glasovnico za volitve članov Razvojnega sveta 

Pomurske regije 2021-2027, za območje UE Ljutomer, uvrstita kandidat Občine Križevci in kandidat 

Občine Razkrižje. 

 

 

G L A S O V N I C A  
 

k točki 1 dnevnega reda  
88. korespondenčne seje Sveta Pomurske razvojne regije, 

ki poteka od 29. 4. 2021 do 7. 5. 2021 do 12. ure 
 
 
NAVODILO ZA GLASOVANJE: 
Glasuje se samo za eno (1) varianto, in sicer tako, da obkrožite varianto, za katero glasujete. 
 

 

IZJAVLJAM, DA GLASUJEM ZA (obkrožite): 

 

VARIANTO A VARIANTO B 
 
 

član/ica Sveta Pomurske razvojne regije 
 

ime in priimek 
 

_______________________ 

podpis 
 

_______________________ 

datum 
 

_______________________ 
 


