Postopek izbora 11 predstavnikov nevladnih organizacij v
Razvojni svet regije Jugovzhodna Slovenija
za programsko obdobje 2021–2027

UPRAVNA ENOTA: Črnomelj
PREDLAGATELJ: Gasilska zveza Črnomelj
KANDIDAT/KA: Jože Vrščaj
OPIS KANDIDATA/KE:
Jože Vrščaj, rojen 17.10.1974, stanujoč Otovec 16, 8340 Črnomelj je
član nevladne organizacije Prostovoljno gasilsko društvo Rodine že 40
let oz. od svojega 6 leta starosti. V Gasilski organizaciji se je kot
prostovoljni gasilec operativec usposabljal na različnih nivojih in pridobil
čin višji gasilski častnik II. stopnje, njegova splošna izobrazba pa je
diplomirani varstvoslovec. Zaradi svoje razvojne naravnanosti in
povezovanja vseh kategorij članstva (članice, mladina, starejši gasilci in
operativni gasilci) je bil leta 2007 izvoljen za poveljnika Gasilske zveze
Črnomelj. Pred tem je opravljal funkcijo poveljnika Prostovoljnega
gasilskega društva Rodine in bil član predsedstva Gasilske zveze
Črnomelj, s čimer si je pridobil vodstvene izkušnje. V času njegovega
vodenja operative na Gasilski zvezi Črnomelj gre razvoj gasilstva v
občini Črnomelj naprej v smeri moderniziranja gasilskih enot in s tem
zagotavljanja večje varnosti občanom občine Črnomelj in širše.
Jože Vrščaj skrbi tudi za mednarodno sodelovanje in črpanje evropskih
sredstev. Tako je njegova ideja o ustanovitvi skupne čezmejne enote
zaščite in reševanja, ki bi bila usposobljena in najsodobnejše opremljena
za izvajanje nalog zaščite in reševanja ob potresih in poplavah, ugledala
luč in pripravljen je bil projekt HITRO. Projekt Hitro je sofinanciran iz
sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Programa
sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020. V projektu
sodelujejo partnerji Grad Duga Resa, Vatrogasna zajednica Grada Duga
Resa, Občina Črnomelj in Gasilska zveza Črnomelj. Projekt je vreden
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808.163,58 EUR, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj so bila za
projekt dodeljena sredstva v višini 686.939,03 € (85%), lastno
financiranje znaša 121.224,55 (15%). Projekt je v zaključni fazi,
predviden zaključek projekta je 31.12.2020. Glavni skupni cilji projekta so
skupni razvoj in izboljšanje sistema Civilne zaščite, zaradi večje varnosti
na čezmejnem območju. Programski specifični cilji so ustanovitev nove
strukture čezmejnega sodelovanja, v kateri je skupaj vključenih 6
organizacij na področju Civilne zaščite z obeh strani meje, razvoj znanj in
veščin sil Civilne zaščite na območju Grada Duge Rese in Občine
Črnomelj (skupaj 90 oseb) in ozaveščanje prebivalstva na čezmejnem
območju o vedenju v primeru naravnih in drugih nesreč.
Glede na njegovo razvojno naravnanost, mednarodno sodelovanje, skrb
za medgeneracijsko povezovanje in vodstvene sposobnosti menimo, da
je Jože Vrščaj ustrezen kandidat za člana Razvojnega sveta regije JV
Slovenija, ki bo s svojim znanjem in izkušnjami prispeval k delu
Razvojnega sveta regije JV Slovenija in s tem k nadaljnjemu razvoju
regije JV Slovenija.
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