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Na podlagi 7. odst. 4. člena Poslovnika postopka izbire predstavnikov nevladnih organizacij v 
Razvojni svet regije Jugovzhodna Slovenija iz septembra 2020 (v nadaljevanju Poslovnik), 
izdajam Mirjana Martinovič kot vodja postopka, dne 4. 11. 2020:  
 
 
 

S K L E P 
 
 

O IZBORU 
PREDSTAVNIKOV NEVLADNIH ORGANIZACIJ 

V 
V RAZVOJNI SVET REGIJE JUGOVZHODNA SLOVENIJA 

 
 
 
Za predstavnike nevladnih organizacij iz območij upravnih enot Kočevje, Metlika, Ribnica in 
Trebnje v Razvojnem svetu regije Jugovzhodna Slovenija se imenujejo: 
 

 Anja Moric, Zavod Putscherle, UE Kočevje 

 Martina Vrečič, Društvo Podajmo si roke, UE Kočevje 

 Zalka Klemenčič, Območno združenje Rdečega križa Metlika, UE Metlika 

 Klemen Gorše, Ribniški študentski klub, UE Ribnica 

 Sašo Gliha, Gasilska zveza Trebnje, UE Trebnje 

 Liljana Jantol Weber, Zavod Rožlin, UE Trebnje 
 
 
 
Obrazložitev: 
Regijski NVO center – stičišče nevladnih organizacij JV Slovenije je s strani Razvojnega 
centra Novo mesto dne 15. 10. 2020 prejel poziv k imenovanju 11 predstavnikov nevladnih 
organizacij v Razvojni svet regije Jugovzhodna Slovenija (v nadaljevanju Razvojni svet regije), 
za programsko obdobje 2021–2027. 
 
Regijski NVO center je postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij v Razvojni svet 
regije izvedel med 21. 10. in 2.11. 2020, in sicer na podlagi Poslovnika postopka izbire 
predstavnikov nevladnih organizacij v Razvojni svet regije Jugovzhodna Slovenija, po katerem 
so lahko v postopku sodelovale vse nevladne organizacije s sedežem na območju šestih 
upravnih enot regije in na območju posamezne upravne enote izbirale naslednje število 
predstavnikov: tri iz UE Novo mesto, po dva iz upravnih enot Trebnje, Črnomelj in Kočevje, ter 
po enega iz upravnih enot Ribnica in Metlika. 
 
Pravočasno je prispelo 18 kandidatur, in sicer za območje upravne enote Črnomelj 4, Kočevje 
2, Metlika 1, Novo mesto 8, Ribnica 1 in Trebnje 2. Vse vloge so bile popolne in vsi 



                                                                                  
 

   

REGIJSKI NVO CENTER |  Stičišče nevladnih organizacij regije JV Slovenija  

Aktivnosti sofinancirata Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za razvoj NVO v okviru Javnega razpisa za podporno okolje za razvoj nevladnih 
organizacij 2019–2023 in Mestna občina Novo mesto. Vsebina izraža mnenje avtorjev in ne predstavlja uradnega stališča sofinancerjev. 

 

predlagatelji upravičeni. Na območju upravnih enot Kočevje, Metlika, Ribnica in Trebnje je bilo 
število kandidatov enako številu razpoložljivih mest, zato so vsi kandidati postali tudi 
predstavniki NVO v Razvojnem svetu regije. 
 
S tem sklepom se zaključi postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij z območij 
upravnih enot Kočevje, Metlika, Ribnica in Trebnje v Razvojni svet regije Jugovzhodna 
Slovenija. 
 
Mirjana Martinovič,  
vodja postopka 


