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Na podlagi 11. odstavka 11. člena Poslovnika postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij v 
Razvojni svet Ljubljanske urbane regije (v nadaljevanju Poslovnik) izdajam Darja Sekula Krstič, kot 
vodja postopka, dne 5. 11. 2020 sledeči 
 

SKLEP 
o imenovanju predstavnikov nevladnih organizacij v  

Razvojni svet Ljubljanske urbane regije  
 
 
 
Imenovani so naslednji predstavniki: 

 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: 

o Tanja Cegnar 

o mag. Simon Delakorda 

o Jože Gornik 

o Dušan Macura 

o Klavdija Strmšek 

o Uroš Veber 

 
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 bil kandidat uvrščen na seznam, 
druga pa ne, zato se je ta prijava zavrgla. Vodja postopka je 22. 10. 2020 po seji komisije za pregled 
prijav izdala prvi sklep o imenovanju, in sicer za 6 predstavnikov (za drugo do šesto območje), ki so 
bili imenovani na podlagi avtomatičnega imenovanja glede na določila Poslovnika.    
 
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 je postopek izbora 
nadaljeval, saj se je za 6 predstavnikov NVO za to območje potegovalo 8 kandidatov. Dne 30. 10. 
2020 je potekala javna predstavitev kandidatov s poskusom imenovanja s soglasjem, vendar do 

https://sticisce-sredisce.si/wp-content/uploads/2020/10/RS_LUR_2020_10_22_Sklep_o_imenovanju.pdf
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soglasja kandidatov o tem, kdo bo zasedel 6 mest za predstavnike NVO v RS LUR, ni prišlo. Zato je 
skladno z 9. členom Poslovnika vodja postopka izbora razpisala volitve z rokom za oddajo glasovnic 4. 
11. 2020 do polnoči. Dne 5. 11. 2020 se je sestala komisija za pregled glasovnic in ugotovila, da so na 
podlagi 15 glasovnic (vse so bile veljavne), kandidati dobili naslednje število glasov: Irma Bizjak 0, 
Tanja Cegnar 7, mag. Simon Delakorda 13, Jože Gornik 14, Dušan Macura 7, Tončka Pal 3, Klavdija 
Strmšek 9 in Uroš Veber 12. O izvoljenih kandidatih izdaja vodja postopka sklep o imenovanju, s 
čimer se postopek izbora predstavnikov NVO v Razvojni svet LUR zaključi. 

 

Darja Sekula Krstič, 
vodja postopka 


