
            
  
 
 
 
 

  

Projekt izvaja Društvo za razvoj in varovanje Geoss-a, Vače 10, 1252 Vače, D.Š. 15826864, TRR 19130-5009027465.  

Operacijo delno financira Evropska unija in evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa 

razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Institucionalna in administrativna usposobljenost; 

prednostne usmeritve: Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga. 

 

 

Na podlagi četrtega odstavka 7. člena Poslovnika postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij 
v regijsko koordinacijsko skupino za oblikovanje regionalnih izvedbenih načrtov na področju 
socialnega varstva v Osrednjeslovenski regiji (v nadaljevanju Poslovnik) izdajam Tjaša Bajc, kot vodja 
postopka, dne 12.12.2013 sledeči: 

 
 

SKLEP  
o imenovanju 2 predstavnikov in 2 namestnikov  v regijsko koordinacijsko 

skupino za oblikovanje regionalnih izvedbenih načrtov na področju socialnega 
varstva v Osrednjeslovenski regiji: 

 
 
1. Za predstavnika nevladnih organizacij v regijsko koordinacijsko skupino za oblikovanje 

regionalnih izvedbenih načrtov na področju socialnega varstva v Osrednjeslovenski regiji se 
imenujeta: 

 dr. Suzana Oreški (Predlagatelj: Društvo Altra, odbor za novosti v duševnem zdravju) 

 Barbara Goričan (Predlagatelj: Slovenska filantropija – Združenje za promocijo 
prostovoljstva) 

 
2. Za namestnika nevladnih organizacija v regijsko koordinacijsko skupino za oblikovanje 

regionalnih izvedbenih načrtov na področju socialnega varstva v Osrednjeslovenski regiji se 
imenujeta: 

 Mojca Pavšič (Predlagatelj: Slovensko društvo Hospic) 

 Maja Vodopivec (Predlagatelj: Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje) 
 

 
Obrazložitev: 
Društvo za razvoj in varovanje Geoss-a je kot Stičišče NVO osrednje Slovenije s strani Centra za 
socialno delo Ljubljana Moste Polje, dne 8.11.2013, prejelo poziv k imenovanju predstavnikov NVO v 
regijsko koordinacijsko skupino za oblikovanje regionalnih izvedbenih načrtov na področju socialnega 
varstva v Osrednjeslovenski regiji in sicer dveh predstavnikov NVO in dveh namestnikov.  
Poziv za prijavo kandidatov je bil na podlagi poslovnika objavljen 14.11.2013. V roku za oddajo prijav 
je prispelo 5 popolnih vlog.  
V torek, 10.12.2013 je potekala javna predstavitev kandidatk in kandidatov za predstavnike NVO, na 
kateri se je en kandidat odpovedal kandidatur. Med ostalimi kandidatkami je prišlo do imenovanja 
predstavnikov in namestnikov s soglasjem, kar pomeni, da so bile tako izbrane kandidatke imenovane 
za predstavnice in namestnice predstavnic brez volite, kot je razvidno iz izreka sklepa.  
   
S tem sklepom se zaključi postopek izbora predstavnikov in namestnikov NVO v regijsko 
koordinacijsko skupino za oblikovanje regionalnih izvedbenih načrtov na področju socialnega varstva 
v Osrednjeslovenski regiji. 
 

      
Tjaša Bajc, vodja postopka izbora 


