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Predlog kandidata za izbor predstavnikov nevladnih organizacij v razvojni svet Ljubljanske urbane regije 

 

 

Predlog kandidata za izbor predstavnikov nevladnih organizacij iz 
območja upravne enote Vrhnika v Razvojni svet Ljubljanske urbane 

regije 

 

1. Podatki o nevladni organizaciji, ki predlaga kandidata 

(V postopku izbora lahko sodelujejo samo nevladne organizacije, ki imajo sedež na  območju upravne enote, 

navedene v pozivu. Organizacija predlaga kandidata za predstavnika območja upravne enote, kjer ima 

sedež.) 

Navedite osebo, ki bo zastopala organizacijo v postopku izbora. Nevladno organizacijo v postopku izbora 

lahko zastopa njej zakoniti zastopnik ali druga pooblaščena oseba. Zastopnik nevladne organizacije in 

kandidat sta lahko ista oseba, vendar pa v tem primeru ta oseba ne more sodelovati v komisiji.) 

Polni naziv organizacije:       

Naslov:       

Pošta:       

Kontaktna e-pošta in 

številka telefona (za 

namene vodenje 

postopka izbora) 

      

Ime in priimek 

zastopnika: 

      

Datum podpisa:       

Žig (v kolikor nevladna 

organizacija posluje z 

žigom) in podpis 

zastopnika: 
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2. Sodelovanje v komisiji za izbor predstavnikov NVO 

(Prijavljeni kandidat ne more sodelovati pri delu komisije. V kolikor sta kandidat in zastopnik društva 

predlagatelja ista oseba, navedite drugo osebo za sodelovanje v komisiji.) 

Želite sodelovati v 

komisiji? 

 Da 

 Ne 

Ime in priimek:       

GSM:       

E-pošta:       

 

3. Podatki o kandidatu 

(Kandidat ne more biti oseba, ki je funkcionar ali uradnik v državnem organu in samoupravni lokalni 

skupnosti.) 

Ime in priimek:       

Kontaktna e‐pošta 
kandidata (za namene 
vodenje postopka izbora 
predstavnika NVO) 

      

Kontaktni telefon 
kandidata (za namene 
vodenja postopka izbora 
predstavnika NVO) 

      

Kratka predstavitev 

kandidata: 

      

Program in vizija razvoja 

nevladnega sektorja v 

regiji: (daljši opis lahko 

dodate v prilogi) 

      

 

5. Izjava kandidata 

( V kolikor kandidat ne bo prisoten na predstavitvi kandidatov velja domneva, da se je kandidat odpovedal 

kandidaturi, razen če bo do začetka predstavitve vodji postopka sporočil, da zanj ta domneva ne velja.) 

Podpisani      , izjavljam, da soglašam s kandidaturo za izbor predstavnikov NVO v Razvojni svet 

Ljubljanske urbane regije.  

Obenem izjavljam: 
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 da se strinjam s postopkom, kot ga določa poslovnik izbora, 

 da v primeru izostanka na predstavitvi kandidatov odstopam od kandidature, razen če 
bom vodji postopka sporočil/a, da kljub izostanku vztrajam pri kandidaturi, 

 da se lahko podatki o kandidaturi (podatki o kandidatu - brez kontaktnih podatkov) 
objavijo na spletni strani koordinatorja za čas vodenja postopka izbora, 

 da se bo kandidat, v kolikor bo izbran za predstavnika NVO, posvetoval s koordinatorjem 
v zvezi z obravnavanimi vsebinami na Regijskem svetu in tja posredoval mnenja in 
pobude koordinatorja, 

 da nisem funkcionar ali uradnik v državnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti 
 

 

Podpis kandidata:    __________________  

 

 

 

Oddaja prijave: 

Prijavo je mogoče posredovati preko pošte, preko elektronske pošte, faksa ali osebno. 

Naslov za poštno pošiljanje:  

Društvo za podporo civilne družbe - Stičišče NVO osrednje Slovenije 

Vojkova cesta 63 

1000 Ljubljana 

 

Naslov za elektronsko  pošiljanje:  

info@consulta.si 

 

Osebna oddaja:  

Naslov: Stičišče NVO osrednje Slovenije, Vojkova cesta 63, 1000 Ljubljana 

Oseba za sprejem: Aljoša Petek 

Uradne ure: ponedeljki, srede in petki od 8:00 do 12:00 ure 

 

Rok za prijave je torek, 13. 2. 2018. Najkasneje na ta dan mora predlog prispeti na enega od 

zgornjih naslovov. V kolikor se predlog oddaja po pošti, se šteje, da je prispel pravočasno, če je bil 

13. 2. 2018 oddan priporočeno. 

 

 

 

 



stran 4/4 

Poziv nevladnim organizacijam za predlaganje kandidatov za Razvojni svet Ljubljanske urbane regije 

Dodatna pojasnila: 
 

- predlog lahko poda vsaka nevladna organizacija, ki ima sedež v enem od območij upravne 
enote Vrhnika,  

- nevladno organizacijo lahko v postopku izbora zastopa njen zakoniti zastopnik ali druga 
pooblaščena oseba (npr. podpredsednik društva, ki zastopa društvo v primeru odsotnosti 
predsednika ali tajnik društva, ki ima ustrezno pooblastilo), 

- zastopnik nevladne organizacije, ki poda predlog in kandidat je lahko ista oseba, 
- na podlagi tretjega odstavka 7. člena Poslovnika postopka izbora predstavnikov nevladnih 

organizacij v razvojni svet Ljubljanske urbane regije se domneva, da se kandidat odpove 
kandidaturi, v kolikor ni prisoten na predstavitvi kandidatov na kateri bo med prisotnimi 
kandidati prišlo do imenovanja s soglasjem, razen če bo do začetka predstavitve vodji 
postopka sporoči, da zanj ta domneva ne velja. 

 


