Na podlagi prvega odstavka 18. člena Poslovnika postopka izbire predstavnikov
nevladnih organizacij z dne 27. 2. 2019 (v nadaljevanju Poslovnik), izdajam Monika
Kostanjevec, pravna svetovalka CNVOS, kot vodja postopka, dne 30. 4. 2019:

SKLEP
O IZBORU
PREDSTAVNIKA NEVLADNIH ORGANIZACIJ IN NAMESTNIKA
V
MEDRESORSKO STROKOVNO KOMISIJO ZA ZAGOTAVLJANJE PRAVIC
PROSILCEV ZA MEDNARODNO ZAŠČITO TER OSEB S PRIZNANO
MEDNARODNO ZAŠČITO
(1) Za predstavnico nevladnih organizacij v Medresorski strokovni komisiji za
zagotavljanje pravic prosilcev za mednarodno zaščito ter oseb s priznano mednarodno
zaščito se imenuje:
 Aida Hadžiahmetović
e-pošta: aida@filantropija.org.
(2) Za njeno namestnico se imenuje:
 Irena Zajc
e-pošta: irena.zajc.odnos@gmail.com.
Obrazložitev:
Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS je s strani
Urada Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov prejel poziv za izbor ene predstavnice
oziroma predstavnika nevladnih organizacij in namestnice oziroma namestnika v
Medresorsko strokovno komisijo za zagotavljanje pravic prosilcev za
mednarodno zaščito ter pravic oseb s priznano mednarodno zaščito (v
nadaljevanju: komisija).
Dne 25. 3. 2019 se je na podlagi posebnega poslovnika pričel postopek izbora, in sicer z
objavo javnega poziva nevladnim organizacijam, ki je bil objavljen na spletnih straneh
CNVOS (www.cnvos.si) in preko elektronskih novic eCNVOS poslan na cca. 7.000
elektronskih naslovov nevladnih organizacij.

Do roka, navedenega v pozivu (9. 4. 2019), je prispela ena prijava upravičene
organizacije in ena kandidatura, in sicer je nevladna organizacija Slovenska filantropija
– Združenje za promocijo prostovoljstva za predstavnico predlagala kandidatko Aido
Hadžiahmetović. Ker je bila to edina pravočasno prispela prijava in ker je ustrezala
pogojem, navedenim v razpisu, je bila Aida Hadžiahmetović imenovana za predstavnico
nevladnih organizacij v komisiji.
Poziv Urada Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov predvideva tudi imenovanje
namestnice oziroma namestnika predstavnice oziroma predstavnika nevladnih
organizacij v komisiji. Zato je bil 11. 4. 2019 objavljen poziv, v katerem je bil z namenom,
da se zagotovi tudi namestnika predstavnika, rok za oddajo prijav kandidatov in
upravičencev podaljšan do 16. 4. 2019.
Do podaljšanega roka za prijavo sta prispeli še dve popolni prijavi upravičenih
organizacij in dve kandidaturi. Nevladne organizacije so predlagale kandidata:
 Irena Zajc (predlagatelj: Društvo za razvoj in povezovanje družbenih ved in
kultur Odnos), in
 Borut Ambrožič (predlagatelj: Društvo izgnancev Slovenije – KO Maribor Rotovž
Pesnica).
Ena prijava v postopek je bila prepozna, ena pa je bila zavržena, ker jo je vložila
organizacija, ki ni izpolnjevala pogojev poziva in zato ni bila upravičena do sodelovanja
v postopku (ne deluje na področju mednarodne zaščite oziroma po pozivu vodje
postopka ni poslala pojasnil o delovanju na področju mednarodne zaščite).
Dne 29. 4. 2019 je potekala javna predstavitev kandidatov, na kateri je med navzočimi
kandidati prišlo do imenovanja s soglasjem v skladu s tretjim odstavkom 13. člena
Poslovnika, in sicer, da se za namestnico imenuje Irena Zajc.
S tem sklepom se zaključi postopek izbora predstavnika nevladnih organizacij in
namestnika v komisijo.

Monika Kostanjevec,
vodja postopka

