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Maribor, 03.02.2021 

 

OBČINE PODRAVJA 

 

ZADEVA: Potrditev zaprte liste kandidatov za člane  Razvojnega sveta regije Podravje – 

gradivo za  sejo občinskega sveta 

 

Spoštovani! 

Z letom 2021 smo prešli v novo programsko obdobje 2021-2027.  

V skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR) in Poslovnikom o delu 

Razvojnega sveta regije Podravje, moramo za novo programsko obdobje ponovno imenovati člane 

Razvojnega sveta regije Podravje (RSR).  

Mandat članov Razvojnega sveta regije, v skladu z 11. členom Poslovnika o delu RSR Podravje, traja 

do konca programskega obdobja.  

Svet podravske regije je tako na svoji 54. dopisni seji z dne 30.11.2020 sprejel sklep o pričetku 

kandidacijskega postopka za imenovanje članov RSR ter potrdil skupno število članov RSR. Glede na 

to, da je v RSR 10 predstavnikov občin, se župani občin, ki sestavljajo posamezne Upravne enote, 

dogovorijo za imenovanje predstavnika (župana) upravne enote.  

Svet Podravske regije je na 41. redni seji, z dne 29.01.2021, potrdil zaprto Listo kandidatov za člane 

Razvojnega sveta regije za novo programsko obdobje.  

Zaprta lista kandidatov za člane Razvojnega sveta regije mora biti, v skladu z ZSRR,  obravnavana in 

potrjena tudi na občinskih oz. mestnih svetih občin Podravja.  

Člani Razvojnega svet regije so potrjeni, če je za zaprto listo kandidatov glasovala večina občinskih 

svetov, ki predstavljajo večino prebivalk in prebivalcev vseh občin v regiji.  

 

SESTAVA RAZVOJNEGA SVETA REGIJE 

Razvojni svet regije ima skupno 28 članov, od tega 10 predstavnikov občin, 10 predstavnikov 

gospodarstva, 5 predstavnikov nevladnih organizacij ter 3  predstavnike ORP.  

NALOGE RAZVOJNEGA SVETA REGIJE 

• 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  

• opravlja druge naloge v skladu s tem zakonom.  



 

 

 

PREDLOG SKLEPA ZA SEJO OBČINSKEGA/MESTNEGA SVETA 

Občinski/Mestni svet občine  ___________ _____ je na svoji ________ seji z dne 

_____________ obravnaval in potrdil Zaprto Listo kandidatov za člane Razvojnega sveta 

regije Podravje v programskem obdobju 2021-2027.   

 

 

 

Lepo prosimo za obravnavo priložene Zaprte liste kandidatov za člane Razvojnega sveta regije 

Podravje na vašem naslednjem občinskem svetu.  

Po obravnavi na občinskem svetu in sprejetem sklepu, nas prosim obvestite na e - naslov:  

doris.stanko@rra-podravje.si. 

Za dodatne informacije smo vam na voljo Boris Keuc: 041 917 001,  boris.keuc@rra-podravje.si in 

Doris P. Stanko: 051 621 243, doris.stanko@rra-podravje.si. 

 

 

S spoštovanjem, 

 

    Uroš Rozman l.r. 

                                      direktor RRA Podravje - Maribor 

Pripravila: 

Doris Pavuna Stanko l.r. 
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