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Na podlagi 7. odstavka 5. člena Poslovnika postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij v 
Razvojni svet Ljubljanske urbane regije (v nadaljevanju Poslovnik) izdajam Darja Sekula Krstič, kot 
vodja postopka, dne 22. 10. 2020 sledeči 
 

SKLEP 
o imenovanju predstavnikov nevladnih organizacij v  

Razvojni svet Ljubljanske urbane regije  
 
 
 
Imenovani so naslednji predstavniki: 

 2 predstavnika za območje občin Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče: 
 dr. Barbara Grintal  
 Jurček Nowakk 

 1 predstavnik za območje občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje: 
 Lučka Jere 

 1 predstavnik za območje občine Logatec:  
 Janez Ovsec 

 2 predstavnika za območje občin Kamnik in Komenda: 
 Štefan Petkovšek 
 Sašo Nožič Serini 

 
Obrazložitev:  
Stičišče nevladnih organizacij (NVO) Osrednjeslovenske regije – Stičišče Središče, Zavod Nefiks na 
podlagi poziva Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) izvaja postopek za 
izbor predstavnikov NVO v Razvojni svet LUR 2021–2027. Dne 2. 10. 2020 je bil objavljen poziv, v 
katerem je bilo navedeno, da se izbira 12 predstavnikov NVO v RS LUR 2021-2027, in sicer po 
naslednji razdelitvi glede na geografska območja: 

 6 predstavnikov za območje MO Ljubljana in občin Brezovica, Dobrova – Polhov Gradec, Dol pri 

Ljubljani, Horjul, Ig, Medvode, Škofljica, Velike Lašče, Vodice in Šmartno pri Litiji, 

 2 predstavnika za območje občin Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče, 

 1 predstavnik za območje občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje, 

 1 predstavnik za območje občin Kamnik in Komenda, 

 1 predstavnik za območje občine Logatec ter 

 1 predstavnik za območje občin Vrhnika, Borovnica in Log – Dragomer. 

 
Do roka za prijavo je prispelo 17 prijav za kandidate, od tega sta bili 2 organizaciji, ki sta predlagali 
kandidata, pozvani k dopolnitvam. Ena je prijavo dopolnila, zato je kandidat uvrščen na seznam, 
druga pa ne, zato se ta prijava zavrže. Tri organizacije so predlagale isto osebo (Jurček Nowakk), in 
sicer na dveh različnih območjih, zato je ta oseba uvrščena na seznam kandidatov obeh območij. 
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Komisija je razvrstila kandidate po območjih (po kronološkem vrstnem redu prispelih prijav): 

območje MO Ljubljana in občin Brezovica, Dobrova – Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Ig, 
Medvode, Škofljica, Velike Lašče, Vodice in Šmartno pri Litiji 

1 Irma Bizjak 

2 Tanja Cegnar 

3 Uroš Veber 

4 Tončka Pal 

5 mag. Simon Delakorda 

6 Dušan Macura 

7 Jože Gornik 

8 Klavdija Strmšek 

območje občin Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče 

1 Jurček Nowakk 

2 dr. Barbara Grintal 

območje občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje 

1 Lučka Jere 

območje občin Kamnik in Komenda 

1 Jurček Nowakk 

2 Štefan Petkovšek 

3 Sašo Nožič Serini 

območje občine Logatec 

1 Janez Ovsec 

 
Zavržena, nepopolna prijava je bila edina prijava za območje občin Vrhnika, Borovnica in Log – 
Dragomer, zato to območje nima predstavnika NVO. 
 
7. odstavek 5. člena Poslovnika določa, da v kolikor je število kandidatov za posamezno območje 
enako številu NVO predstavnikov za to območje, postanejo predstavniki NVO vsi kandidati. Ker je bilo 
število kandidatov za območje občin Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče, za območje občin 
Grosuplje, Ivančna gorica in Dobrepolje ter za območje občine Logatec enako številu predstavnikov 
za ta območja, je vodja postopka te kandidate imenovala za predstavnike NVO, s čemer se je 
postopek izbora za ta območja zaključil.  
 
V primeru območja občin Kamnik in Komenda je bilo število kandidatov večje od števila 
predstavnikov za to območje. Izbiralo se je enega predstavnika, kandidati pa so bili trije. Vendar pa je 
bil Jurček Nowakk že imenovan kot predstavnik za območje občin Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica 
in Moravče na podlagi avtomatičnega imenovanja (7. odstavek 5. člena Poslovnika), zato se njegova 
kandidatura v drugem območju ne upošteva. Ista oseba namreč ne more biti hkrati predstavnik dveh 
območij v svetu, saj bi bila s tem v konfliktu interesov. To jasno izhaja iz same sestave sveta, ki je 
zastavljena tako, da imajo lahko različna območja svoje predstavnike, da so lahko zastopani njihovi 
(potencialno različni) interesi. Kandidat torej lahko kandidira za predstavnika na dveh različnih 
območjih, izbran pa je lahko samo na enem. Oba preostala kandidata za območja občin Kamnik in 
Komenda se izbere, saj se eno mesto predstavnika prenese iz območja občin Vrhnika, Borovnica in 
Log – Dragomer, ki nima predstavnika NVO. 8. odstavek 11. člena Poslovnika namreč določa, da v 
kolikor za kakšno območje ni predlagan noben kandidat, to območje nima predstavnika NVO. V tem 
primeru pa prosta mesta zasedejo preostali kandidati z najvišjim številom prejetih glasov, ki ne 
predstavljajo prvega območja (MO Ljubljana ter občine Brezovica, Dobrova – Polhov Gradec, Dol pri 
Ljubljani, Horjul, Ig, Medvode, Škofljica, Velike Lašče, Vodice in Šmartno pri Litiji), in sicer do zasedbe 
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vseh mest. V primeru tega postopka izbora je bilo edino območje z več kandidati območje občin 
Kamnik in Komenda, če izvzamemo prvo območje. Zato je prosto mesto avtomatično zasedel eden od 
dveh kandidatov iz območja občin Kamnik in Komenda.  
 
Za prvo območje (MO Ljubljana ter občine Brezovica, Dobrova – Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, 
Horjul, Ig, Medvode, Škofljica, Velike Lašče, Vodice in Šmartno pri Litiji) se postopek izbora 
predstavnikov NVO nadaljuje, saj se za 6 predstavnikov NVO za to območje poteguje 8 kandidatov.  
 

 

Darja Sekula Krstič, vodja postopka 


