
 

 

 
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 5.12.2012 sledeči: 

 
 

SKLEP  
o imenovanju predstavnikov nevladnih organizacij v Razvojni svet 

Ljubljanske urbane regije, 
ki predstavljajo območje Upravnih enot: Litija, Vrhnika, Kamnik in 

Logatec: 
 

1. Za predstavnika nevladnih organizacij (v nadaljevanju NVO) v Razvojnem svetu Ljubljanske 
urbane regije,  ki bo predstavljal območje upravne enote Litija se imenuje: 
Gabrijela Babič 
 

2. Za predstavnika NVO v Razvojnem svetu Ljubljanske urbane regije, ki bo predstavljal 
območje upravne enote Vrhnika se imenuje: 
Nataša Frank 
 

3. Za predstavnika NVO v Razvojnem svetu Ljubljanske urbane regije, ki bo predstavljal 
območje upravne enote Kamnik se imenuje: 
Sašo Nožič Serini 
 

4. Za predstavnika NVO v Razvojnem svetu Ljubljanske urbane regije, ki bo predstavljal 
območje upravne enote Logatec se imenuje: 
Jelka Lorenčič Kožman  

 
 

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 po ena za območja upravnih enot Litija, 
Vrhnika in Kamnik. Za območje upravne enote Logatec sta prispeli 2 prijavi, vendar je en kandidat 
odstopil od kandidature. 
 
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 Litija, Vrhnika, Kamnik in Logatec enako 
številu predstavnikov za ta območja (to je eden), je vodja postopka te kandidate imenovala za 
predstavnike NVO, s čemer se je postopek izbora za ta območja zaključil. 
   

     Tjaša Bajc, vodja postopka izbora 


