Na podlagi desetega odstavka 10. člena Poslovnika postopka izbora predstavnikov nevladnih
organizacij v Razvojni svet Ljubljanske urbane regije (v nadaljevanju Poslovnik) izdajam Tjaša Bajc, kot
vodja postopka, dne 4.1.2013 sledeči:

SKLEP
o imenovanju predstavnikov nevladnih organizacij v Razvojni svet Ljubljanske
urbane regije,
ki predstavljajo območje Upravnih enot Ljubljana in Domžale:
1. Za predstavnike nevladnih organizacij v Razvojnem svetu Ljubljanske urbane regije, ki
bodo predstavljali območje upravne enote Ljubljana se imenuje:
Jože Starič
Primož Jamšek
Katarina Bervar Sternad
Marko Peterlin
Anamarija Slabe
Matej Ogrin
2. Za predstavnika nevladnih organizacij v Razvojnem svetu Ljubljanske urbane regije, ki
bosta predstavljala območje upravne enote Domžale se imenuje:
Jurček Nowakk
Jože Ocepek

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 štiri za območje upravne enote Domžale
in trinajst za območje upravne enote Ljubljana. V ponedeljek 10.12.2012 je bila na podlagi 6. člena
Poslovnika javna predstavitev kandidatov iz UE Domžale in UE Ljubljana. Na javni predstavitvi
kandidatov ni bilo možno doseči soglasja, zato so bile v skladu s 8. členom poslovnika razpisane
volitev.
V roku za glasovanje je pravočasno prispelo 85 glasovnic, od tega je 77 veljavnih. Glede na število
veljavnih glasov so bili za predstavnike NVO iz UE Ljubljana izvoljeni Jože Starič, Primož Jamšek,
Katarina Bervar Sternad, Marko Peterlin, Anamarija Slabe, Matej Ogrin in iz UE Domžale Jurček
Nowakk in Jože Ocepek.
Postopek izbora kandidatov se s tem zaključi.
Tjaša Bajc, vodja postopka izbora

