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Na podlagi 7. odst. 10. 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 23. 11. 2020:  
 
 
 

S K L E P 
 
 

O IZBORU 
PREDSTAVNIKOV NEVLADNIH ORGANIZACIJ 

V 
V RAZVOJNI SVET REGIJE JUGOVZHODNA SLOVENIJA 

 
 
 
Za predstavnika nevladnih organizacij z območja Upravne enote Črnomelj se imenujeta: 
 

• Jože Vrščaj, Gasilska zveza Črnomelj, UE Črnomelj 

• Margita Adamič, Društvo Proteus, UE Črnomelj 
 
 
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 
predlagatelji upravičeni.  
 
Ker je število prispelih kandidatur z območja UE Črnomelj preseglo število mest, je v skladu s 
6. členom Poslovnika dne 9. 11. 2020 potekala javna predstavitev kandidatk in kandidatov. 
Pred predstavitvijo je ena kandidatka odstopila. Po predstavitvi in razpravi kandidati soglasja o 
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izboru dveh predstavnikov niso dosegli, zato so bile v skladu z 8. členom Poslovnika še istega 
dne, 9. 11. 2020, razpisane volitve. 
 
Volitve so potekale med 9. 11. 2020 in 19. 11. 2020. V predpisanem roku je prispelo 38 
glasovnic nevladnih organizacij z območja UE Črnomelj. Komisija je 23. 11. 2020 glasovnice 
pregledala in ugotovila, da so bile vse veljavne. Glede na število prejetih glasov – Jože Vrščaj 
28, Margita Adamič 26 in Jure Matkovič 10 – je komisija na podlagi 5. odst. 10. člena 
Poslovnika ugotovila izvolitev dveh kandidatov z največ prejetimi glasovi. 
 
S tem sklepom se zaključi postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij z območja UE 
Črnomelj v Razvojni svet regije Jugovzhodna Slovenija. 
 
Mirjana Martinovič,  
vodja postopka 


