
Stičišče Središče 
Zavod Nefiks 

Ob dolenjski železnici 12 
  1000 Ljubljana 

 
Aktivnosti sofinancira Ministrstvo za javno upravo  

iz Sklada za razvoj NVO v okviru Javnega razpisa za  
podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019 - 2023. 

PRIJAVNICA 
 

za upravičence/ke in kandidate/ke 
v postopku izbora 12 kandidatov/k za predstavnike/ce nevladnih organizacij (NVO) v 

Razvojnem svetu Ljubljanske urbane regije (RS LUR)  
za obdobje 2021–2027 

    

 
1. Prijava NVO upravičenke  

 
Polni naziv  
organizacije: 

Zveza slovenske podeželske mladine 

Naslov (ulica, hišna 
številka in pošta): 

Celovška 43, 1000 Ljubljana 

Geografsko območje 
sedeža organizacije 
(označi): 

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

 območje občin Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica, Moravče 
 območje občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje 
 območje občin Kamnik in Komenda 
 območje občine Logatec 
 območje občin Vrhnika, Borovnica in Log – Dragomer 

Kontaktni e-naslov in 
telefon:   

anja.mager@zspm.si; +386 41 584 868 

Ime in priimek 
zastopnika: 

Anja Mager 

V postopku izbora lahko sodelujejo samo NVO, ki imajo sedež na enem od območij, navedenih v pozivu. 
Organizacija predlaga kandidata za predstavnika območja, kjer ima sedež. 
Zastopnik je oseba, ki bo zastopala NVO v postopku izbora. Lahko jo zastopa zakoniti zastopnik ali druga 
pooblaščena oseba. Zastopnik NVO in kandidat sta lahko ista oseba, vendar v tem primeru ta oseba ne more 
sodelovati v komisiji. 

Sodelovanje v komisiji za izbor predstavnikov NVO 

Želite sodelovati v 
komisiji? 

 Da  
 Ne 

Ime in priimek: Anja Mager 
Kontaktni e-naslov in 
telefon:   

Anja.mager@zspm.si 
041584 868 

Če sta zastopnik NVO in kandidat ista oseba ter želite sodelovati v komisiji, navedite drugo osebo za sodelovanje. 

Izjava NVO upravičenke:    

Izjavljamo, da smo seznanjeni s Poslovnikom postopka izbora kandidatov za predstavnike NVO v 
RS LUR in se zavezujemo ravnati po njem. 

Datum: 17. 10. 2020 

Podpis zastopnika NVO:     Žig: 
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2. Prijava kandidata/ke  

Ime in priimek:  Klavdija Strmšek 
Funkcija kandidata:  Zunanja sodelavka ZSPM za področje pridobivanja finančnih 

sredstev 
Telefon:  +386 41 865 755 
Elektronski naslov:  Klavdija322@gmail.com 

Kratka predstavitev kandidata/ke z opisom motivacije za sodelovanje v RS LUR (1500 
znakov): 

Klavdija Strmšek je zunanja sodelavka Zveze slovenske podeželske mladine (ZSPM) in dela na 
področja za pridobivanje finančnih sredstev s strani podjetij, različnih občinskih razpisov na projektu 
Rural up! in širše…, obenem pa skrbi za različne oblike (montaža video posnetkov in oblikovanje 
najrazličnejših gradiv) digitalnih vsebin naših promocijskih ter izobraževalnih vsebin. Klavdija 
Strmšek, kljub redni službi na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije in svoji vpletenosti na drugih 
projektih v katerih sodeluje, svoje delo v okviru ZSPM opravlja zelo marljivo. Omenim lahko, da 
trenutno veliko svoje energije usmerja prav v oblikovanje in pripravo Strategije za mlade iz občine 
Lukovica. Prizadeva si, da se za mlade iz občine Lukovica ustvarijo boljši pogoji na različnih 
področjih kot so: možnost zaposlitve, šport in prosti čas, dostopnost/ dosegljivost stanovanj, dnevna 
mobilnost, kultura, informiranje, sodelovanje mladih v odločevalskih procesih, turizem, mladi kmeti, 
razvoj podeželja in okolje, digitalizacija ter medgeneracijsko sodelovanje. Je tudi ena izmed 
pobudnic ustanovitve in oblikovanja Društva podeželske mladine Domžale z okolico (DPM DINO). 

Svoj interes za sodelovanje v Razvojnem svetu Ljubljanske urbane regije 2021-2027 je Klavdija 
Strmšek izkazala z idejami o regionalnem razvoju in tesnejšem povezovanju širšega podeželskega 
območja, ki se dotika prav slehernega prebivalca osrednjeslovenske regije. Klavdija Strmšek je 
oseba, ki zna konkretizirati cilje, usmerjati in voditi ekipo ljudi, hkrati pa je odprta za nove, skupne, 
boljše predloge in ideje, ki bi končno smer in razvoj osrednjeslovenske regije še utrdilo.  

Program in vizija razvoja nevladnega sektorja v regiji (1500 znakov): 

S svojim proaktivnim sodelovanjem želimo omogočiti mladim dinamično delovno okolje, ki bo 
pripomoglo k dolgoživi družbi. Želimo si povezovanja med različnimi deležniki, konstruktivnega 
pogovora in iskanja boljših, trajnejših rešitev v različnih sektorjih. Ustvariti si želimo močno mrežo 
poznanstev, ki je ključna za dobro sodelovanje in razvoj osrednjeslovenske regije v prihodnosti.  

ZSPM, kot NVO, ki zagovarja mlade kmete in mlade s podeželja, priložnost vidi v povezovanju, ki ni 
tako centralizirano. Ljubljana je trg, ki potrebuje ponudbo. Širše podeželsko območje okoli Ljubljane 
ima velik razvojni potencial, ki ga je potrebno izkoristiti. Povpraševanje po lokalnih produktih, dvigu 
turizma in storitev je s strani mestnega prebivalstva vse večje; dodano vrednost vidimo tudi v 
promociji in vzpostavitvi ARK kmetij ter učnih (v bodoče mentorskih)  kmetij na podeželskih območjih 
blizu mestnih obvoznic, ki bi nudile prenos tradicionalnega znanja ter stik z naravo. Verjamemo, da 
lahko na tak način izboljšamo lokalno ponudbo, zmanjšamo ogljični odtis ter povrnemo utrip na 
podeželska območja.  



Stičišče Središče 
Zavod Nefiks 

Ob dolenjski železnici 12 
  1000 Ljubljana 

 
Aktivnosti sofinancira Ministrstvo za javno upravo  

iz Sklada za razvoj NVO v okviru Javnega razpisa za  
podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019 - 2023. 

Izjava kandidata/ke:       

Izjavljam, da v postopku sodelujem kot kandidat/ka NVO upravičenke in da sem seznanjen/a s 
Poslovnikom postopka izbora kandidatov za predstavnike NVO v RS LUR ter se zavezujem ravnati 
po njem; da sem seznanjen/a z uporabo in obdelavo osebnih podatkov iz te prijavnice v zvezi s 
postopkom imenovanja, kot je pojasnjeno na dnu prijavnice.       

Datum: 17. 10. 2020 

Podpis kandidata/ke: 
 
 
 

Prijavo lahko oddate s priporočeno pošiljko ali po elektronski pošti. Prijava mora vsebovati 
izpolnjeno prijavnico s prilogo I, s podpisi zastopnika NVO upravičenke in kandidata/ke.  

Priporočena pošiljka mora imeti označbo NVO (pošiljatelja) in pripis "Poziv RS LUR".  
Naslov za poštno pošiljanje: Zavod Nefiks, Ob dolenjski železnici 12, 1000 Ljubljana. 

Prijave po elektronski pošti morajo imeti zadevo "Poziv RS LUR".  
E-naslov za pošiljanje: sticisce@nefiks.si.  
Prijava po elektronski pošti mora vsebovati skenirano podpisano prijavnico s prilogo I (poleg 
skeniranega dokumenta je dopustna tudi fotografija dokumenta). 

Prijava mora ne glede na način oddaje prispeti najkasneje do 17. 10. 2020 do polnoči.  

 

DODATNA POJASNILA:  

Sodelujejo lahko samo NVO, ki imajo sedež na enem od območij, navedenih v pozivu. 
 
Posamezna NVO lahko predlaga največ enega/o (1) kandidata/ko za predstavnika/co NVO. 
 
Ni nujno, da NVO v postopku izbora zastopa njen/a zakoniti/a zastopnik/ca, temveč jo lahko zastopa 
tudi druga pooblaščena oseba. 

Zastopnik/ca NVO in kandidat/ka je lahko ista oseba. 

Kandidat/ka ne more biti oseba, ki je poslanec/ka državnega zbora ali Evropskega parlamenta, 
član/ica državnega sveta, predsednik/ca republike, predsednik/ca vlade, minister/ica, državni/a 
sekretar/ka, generalni/a sekretar/ka vlade, župan/ja, podžupan/ja, član/ica občinskega sveta ali 
tajnik/ca občine in tudi ne funkcionar/ka v drugem državnem organu, samoupravni lokalni skupnosti, 
evropski ali drugi mednarodni instituciji, če bi z imenovanjem za predstavnika/co prišel v navzkrižje 
interesov. Kandidat/ka tudi ne more biti član komisije.  
 
Domnevalo se bo, da se je kandidat/ka odpovedal/a kandidaturi, če ne bo prisoten/a na predstavitvi 
kandidatov/k, na kateri bo med prisotnimi kandidati/kami prišlo do imenovanja s soglasjem po 8. 
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členu poslovnika, razen če bo do začetka predstavitve vodji postopka sporočil/a, da zanj/o ta 
domneva ne velja.   

Osebne podatke, pridobljene s to prijavo, bomo na Zavodu Nefiks obdelovali izključno za potrebe 
izvedbe tega postopka izbora. Ime in priimek ter predstavitve kandidatov se za namen izvedbe 
postopka (informiranje upravičencev in širše javnosti o kandidatih) objavijo na kanalih sporočanja 
Zavoda Nefiks, po končanem postopku pa se objavijo ime, priimek ter e-naslov izbranih 
predstavnikov, ostali podatki pa se izbrišejo. Ime, priimek in e-naslov predstavnika bodo na spletni 
strani Zavoda Nefiks objavljeni celotno trajanje mandata zaradi zagotavljanja dostopa NVO do 
njihovega/e predstavnika/ce. Podatke izbranih kandidatov/k za predstavnika/ce, ki bodo imenovani v 
RS (ime, priimek, funkcijo, naslov, telefon, e-naslov, ime in naslov NVO, ki ga/jo je predlagala), 
bomo posredovali RRA LUR, ki je naročnik postopka. Obdelava osebnih podatkov je potrebna zaradi 
obdelave prijave upravičenca/k oziroma kandidata/ke v postopku izbora, ki ga vodi Zavod Nefiks, 
zato temelji na pogodbenem razmerju oziroma zahtevi upravičenca in kandidata po sklenitvi 
takšnega razmerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRILOGA 1:  

 
 
 
 
 
 
 
 

Spodaj podpisani : Klavdija Strmšek, 
 
 
 

telefonska številka: +386 41 865 755, 
 
 

naslov e-pošte: klavdija322@gmail.com, 

 
 

dajem soglasje za člana Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije 2021-2027. 
 
 
 
 
 
 
      Datum:17.10.2020 Podpis:........................... ............ 
 
 

 
Predlagatelj kandidata: Anja Mager 

 
Naziv organizacije: Zveza slovenske podeželske mladine  

 
Naslov organizacije: Celovška 43, 1000 Ljubljana 

 
Telefon in e-naslov: +386 41 584 868; anja.mager@zspm.si 

SOGLASJE KANDIDATA 
ZA ČLANA RAZVOJNEGA SVETA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE 2021-2027 


