
 

 

 
 
Na podlagi šestega odstavka 4. člena Poslovnika postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij 
v Razvojni svet Ljubljanske urbane regije (v nadaljevanju Poslovnik) izdajam Tjaša Bajc, kot vodja 
postopka, dne 12.12.2012 sledeči: 

 
 

SKLEP  
o imenovanju predstavnikov nevladnih organizacij v Razvojni svet Ljubljanske 

urbane regije, 
ki predstavljajo območje Upravne enote Grosuplje: 

 
 

1. Za predstavnika nevladnih organizacij v Razvojnem svetu Ljubljanske urbane regije,  ki bo 
predstavljal območje upravne enote Grosuplje se imenuje: 
Ana Mislej 
 
 

 
Obrazložitev: 
Društvo za razvoj in varovanje Geoss-a je kot Stičišče NVO osrednje Slovenije objavilo poziv 
nevladnim organizacijam za predlaganje kandidatov za predstavnike nevladnih organizacij (NVO) v 
Razvojni svet Ljubljanske urbane regije.  V pozivu je bilo navedeno, da se izbira 13 predstavnikov NVO 
in sicer:  

- šest (6) predstavnikov NVO, ki imajo sedež na območju upravne enote  Ljubljana, 
- dva (2) predstavnika NVO, ki imajo sedež na območju upravne enote Domžale in  
- po enega (1) predstavnika NVO, ki imajo sedež na območju vsake preostale  upravne enote iz 

poziva. 
 
V roku za podajo prijav je prišlo 25 popolnih prijav, od tega dve za  območje upravne enote Grosuplje. 
V ponedeljek 10.12.2012 je bila na podlagi 6. člena Poslovnika javna predstavitev kandidatov iz UE 
Grosuplje, ki se jo je od obeh kandidatov za to območje udeležil le eden, to je Ana Mislej. Drugi 
kandidat svoje odsotnosti ni napovedal, niti opravičil. 
 
Na javni predstaviti se je kandidatka Ana Mislej strinjala, da postane predstavnik NVO za območje 
upravne enote Grosuplje, s čimer se je na podlagi tretjega odst. 7. člena Poslovnika štelo, da je drugi 
kandidat odstopil.  
 
Šesti odst. 4. člena Poslovnika določa, da v kolikor je število kandidatov za posamezno območje 
manjše ali enako številu NVO predstavnikov za to območje, postanejo predstavniki NVO vsi kandidati 
tega območja. Ker je bilo število kandidatov za območja Grosuplje enako številu predstavnikov za to 
območje (to je eden), je vodja postopka tega kandidata imenovala za predstavnika NVO, s čemer se je 
postopek izbora za ta območja zaključil. 
   
 
 

     Tjaša Bajc, vodja postopka izbora 


