
 
 

 

 
Na podlagi četrtega odstavka 7. člena Poslovnika postopka izbora predstavnikov nevladnih 
organizacij v Razvojni svet zasavske regije (v nadaljevanju Poslovnik) izdajam Tjaša Bajc, kot vodja 
postopka, dne 8.1.2021 sledeči: 

 
 

SKLEP  
 

o imenovanju predstavnikov nevladnih organizacij v Razvojni svet zasavske 
regije iz območja občin Zagorje ob Savi in Hrastnik: 

 
 

1. Za predstavnika nevladnih organizacij (v nadaljevanju NVO) v Razvojnem svetu zasavske 
regije iz območja občine  Zagorje ob Savi se imenuje: 
Andraž Grum 
 

2. Za predstavnika NVO v Razvojnem svetu zasavske regije iz območja občine Hrastnik se 
imenuje: 
Mag. Jure Vetršek 
 

 
 
Obrazložitev: 
Društvo za razvoj in varovanje Geoss-a je kot Regionalni center NVO objavilo poziv nevladnim 
organizacijam za predlaganje kandidatov za predstavnike nevladnih organizacij (NVO) v Razvojni 
svet zasavske regije.  V pozivu je bilo navedeno, da se izbira 4 predstavnike NVO in sicer:  

- po enega (1) predstavnika NVO s sedežem v eni izmed občin (Litija, Zagorje ob Savi, 

Trbovlje, Hrastnik) iz poziva. 

 
V roku za podajo prijav je prišlo 7 popolnih prijav, od tega pet za območje Zagorja ob Savi. Dve 
prijavi sta bili za isto osebo. 
 
Sedmi odst. 4. člena Poslovnika določa, da v kolikor je število kandidatov za posamezno občino 
večje od števila NVO predstavnikov za to občino, koordinator nadaljuje s postopkom izbora za to 
območje in objavi seznam kandidatov. Dne 6.1.2021 je bil objavljen seznam kandidatov. Javna 
predstavitev kandidatov je preko ZOOMa potekala 8.1.2021. Dva kandidata sta odstopila od 
kandidature. Območje občine Hrastnik ni imelo kandidata. Ker sta za območje občine Zagorje ob 
Savi ostala dva kandidata, se po poslovniku smatra, da eden o njiju predstavlja območje občine 
Zagorje ob Savi, drugi pa območje občine Hrastnik. V primeru volitev za območje občine Zagorje 
ob Savi bi namreč kandidat z največ glasovi postal predstavnik te občine, drugo uvrščeni kandidat 
pa predstavnik območja, kjer ni bilo predlaganega nobenega kandidata. 
 
S tem sklepom se zaključi postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij v Razvojni svet 
zasavske regije.   

                  
Tjaša Bajc, vodja postopka izbora 


