Na podlagi 2. odst. 8. člena Poslovnika postopka izbire predstavnikov nevladnih
organizacij (v nadaljevanju Poslovnik), izdajam Petra Cilenšek, vodja pravne službe
CNVOS, kot vodja postopka, dne 20. 6. 2022:
SKLEP
O IZBORU
PREDSTAVNIKA NEVLADNIH ORGANIZACIJ V NACIONALNO KOORDINACIJSKO
SKUPINO ReNPSV 2022–2030
Za predstavnika nevladnih organizacij v
ReNPSV 2022–2030 se imenuje:


Nacionalno koordinacijsko skupino

Štefan Kušar
e-pošta: stefan.kusar@zveza-slepih.si

Obrazložitev:
Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS je s strani
Ministrstva za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti, prejel poziv za izbor
predstavnika nevladnih organizacij - izvajalcev javnih socialnovarstvenih programov v
Nacionalno koordinacijsko skupino ReNPSV 2022–2030.
24. 5. 2022 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.
Za začasno predstavnico NVO je bila do imenovanja predstavnika NVO imenovana Tina
Divjak.
Do roka, navedenega v pozivu, je prispelo 8 popolnih prijavnic za sodelovanje, in sicer:








Društvo Hiša
Društvo za pomoč in samopomoč Kralji ulice
Društvo za preventivno delo
Društvo za urejeno življenje – ABSTINENT
Društvo življenje brez nasilja
Ozara Slovenija
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije



Zveza prijateljev mladine Slovenije

Predlagani so bili 4 kandidati:
 Bojan Kuljanac (predlagatelj: Društvo za pomoč in samopomoč Kralji ulice)
 Štefan Kušar (predlagatelj: Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije)
 Štefan Lepoša (predlagatelj: Društvo za urejeno življenje – ABSTINENT)
 Tanja Velkov Garagić (predlagatelj: Ozara Slovenija)
13. 6. 2022 je preko videokonference potekala javna predstavitev kandidatov, na kateri
med kandidati ni prišlo do dogovora o imenovanju predstavnika, en kandidat pa je od
kandidature odstopil, zato so bile istega dne razpisane volitve.
Na volitvah je sodelovalo 7 organizacij z glasovalno pravico. Kandidatka oziroma
kandidata za predstavnika so prejeli sledeče število glasov:
• Štefan Kušar 4 glasovi
 Štefan Lepoša 1 glas
 Tanja Velkov Garagi 1 glas
1 prejeta glasovnica je bila neveljavna.
V Nacionalno koordinacijsko skupino ReNPSV 2022–2030 je bil imenovan kandidat, ki
je prejel najvišje število glasov, to je Štefan Kušar.
S tem sklepom se zaključi postopek izbora predstavnika nevladnih organizacij v
Nacionalno koordinacijsko skupino ReNPSV 2022–2030.

Petra Cilenšek
vodja postopka

