
;ií LRF za Pomurje

PR|JAVA zA KANDIDATE/KE V PosToPKU lzBoRA KANDIDAToV/K zA
PREDSTAVN l KE/CE N EVIADN l H oRGAN lzAclJ

V RAZVOJNEM SVETU POMURSKE REGIJE
za obdobj e 2O21-2O27

lme in priimek zastopnika* nevladne organizacije:
Ludvik Jona§

E-po§ta zastopnika (za namene vodenja postopka izbora): ludvik.ionas@gmail.com

Telefon zastopnika: a3t270242

*Zastopnik je osebQ, ki bo zastopala NVO v postopku izbora. Lahko jo zastopa zakoniti zastopnik ali druga
pooblaééena oseba (npr. podpredsednik, tajnik, ölan).

soDELoVANJE V KoMlslJl

Zelimo sodelovati v komisiji za postopek (pri pregledu prijav kandidatov in §tetju volilnih glasov):

xda
!ne

Ótan komisije ne íTtare bit! oseba, ki je kandidat za predstavnika NVO.

lme in priimek osebe, ki íeli sodelovati v komisiji: Ludvik Jona§
E-po§ta (za namene sodelovanja v komisiji) : ludvik.jonas@gmail.com
Telefon za namene sodelovanja v komisiji): 031270242

lZJAVA
lzjavljamo:

o da smo seznanjeni s poslovnikom postopka izbora predstavnikov n v Razvojni
svet pomurske regije za obdobje 2O2I - 2O27 in se zavezujemo ravnati

. da nismo nevladna organizacija s podroöja romske skupnosti
Datum: 8,72.2020 Podpis

9.
Zigorganizacije: ne poslujemo z iigom
(Öe organizacija áiga pri poslovanju ne uporablja, napi§ite >ne poslujemo z

UsTANoVA LoKALNA RAzvoJNA FUNDAcIJAzA IoMURJE I ntctorunlno srlö§öe NEvtADNtH oRGANlzAc|J poMuRJA

Regístrirano ime: GOZV|N - zavod z? kmetiistvo, kulturo in turizem, Proseniakovci, socialno podietie

Poslovni naslov (ulica, hi§na §t. in po§ta): Proseniakovci67C,92O7PROSENJAKOVC| - PARTOSFALVA.

V postopku izbora lahko sodelujejo samo nevladne organizacije, ki imajo v Poslovnem registru pri NPES
vpisan sedeZ, registrirano podruinico ali drugo poslovno enoto na obmoöju pomurske statistiéne regije,
Óe ste nevladna organizacija s podroéja romske skupnosti (kiizvaja dejavnostiza pripadnike romske
skupnosti, skrbiza njihove interese ali izvaja druge dejavnosti s podroéja romske skupnosti) izpolnite
prijavnico za nevladne organizacije s podroéja romske skupnosti- priloga 2.

ffiP*H B ffii§h§T:xilJaoupRAvo
Aktivnosti sofinancira Ministrstvo 20 javno upravo iz Sklada za rozvoj NVO v okvjru

Javnega razpisa za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019 ,2023.
v<ehina izrain mnenie avtaripv in ne nred<tnvlin tlrndnpnn <talííín snfinnnrerin

Kl PREDIAGA KAND|DATA



;ii LRF za Pomurje

lme in priimek kandidata/ke: Zdravko Pravdié

E-po§ta kandidata/ke (za namene vodenja postopka izbora): onej.pec@gmail.com

Telefon kandidata/ke (za namene vodenja postopka izbora}: 031250378

Vsaka nevladna organizacija lohko predloga somo enega kandidata za predstavnika nevladnih organizacij.
Kandidot je lahko ista oseba kot zastopnik nevladne organizacije. Kandidat ne more biti oseba, ki je
funkcionar ali javni usluZbenec v javnem sektorju ali druga oseba, ki bi z imenovanjem za predstavnika NVa
pri§la v navzkriije interesov. Kandidat tudi ne more biti élan komisije.

Kratka predstavitev ka nd idata/ke :

Sem dolgoletni predsednik dru§tva ONEJ, iniciator MIKK-a, pisec RRP za Pomurje za podroöje kulture in
mlodine 2000+ in 20O4-2070, idejnivodja, pisec in izvajalec projekta prvega slovenskega rezidenönega
umetni§kega sredi§éa - Art centrq, kjer sem §e vedno programski vodja, iniciator uporabe konoplje v
medicinske namene v Sloveniji, pisec razliénih EU projektov za NVO-je v regiji.
Pomurje ie samo zaradi svojih naravnih danosti moro postati prva prava EKO regija v EU. To bi moral biti cilj
vseh 1upanov politikov NVO-jev in ljudi, ki Zivijo v tej regiji. Zanamcem moramo zapustiti neokrnjeno noravo
in pokrajino z bogato kulturno dedi§éino.

lzJAVA KANDlDATA
lzjavljam:

- da v postopku sodelujem kot kandidat/ka nevladne organizacije ter da sem seznanjen/a s

Poslovnikom postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij v Razvojni svet pomurske regije za

obdobje 2O2t-2O27 in se zavezujem ravnati po njem;
- da sem seznan jen/a z obdelavo osebnih podatkov iz te prijavnice v zvezi s postopkom imenovanja,

kot je pojasnjeno na dnu prijavnice,

Datum: 8. 12,202 Podpis kandidata:

USTANoVA LoKAINA RAzVoJNA FUNDAcIJA zA noMURJE I nre torunlruo snö§öe NEVIADNIH oRGANlzAclJ poMURJA

'.a'\.3 rt ün f'
RreoNALNo sllc6cE NrylNH

ffiANlilclJ PoMUiJA

Aktivností sofinancira Ministrstvo zo javno upravo iz Sklada za razvoj NVO v okviru
Javnega razpisa zo podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019 - 2023.
vsehinn izrnín mnenie nvtnriev in ne nrpd<tnvlin trarlncaa staliíín snfinnnrerin

ffiü REpuBLlkA SLOvENl]A
El M|N|STRSTVO ZAJAVNO UPRAVO



§tí LRF za Pomurje
lnformacije o naöinu in roku za po§iljanje prijave:

lzpolnjena in podpisana prijava mora prispeti na naslov koordinatorja na enega od na§tetih naÖinov

najkasneje do 11. decembra 2020 do 11. ure, ne glede na naöin po§iljanja,

Prijavo lahko po§ljete:
- po po§ti na naslov: Ustanova lokalna razvojna fundacija za Pomurje (Regionalno stiöi§öe nevladnih
organizacij Pomurja), Martjanci 36,9221Martjanci - zadeva: Kandidatura za razvojni svet regije;
- po e-po§ti (skenirano) na naslov: info@lrf-pomurie.si (Zadeva: Kandidatura za razvojni svet regije).

PoJAsNltA o oBDElÁVl osEBNlH PoDATKoV

Osebne podatke, pridobljene s to prijavo, bo Ustanava lokalna razvojna fundocija (LRF) za Pomurje
obdelovala izkljuéno za potrebe izvedbe postopka izbora predstavnic oziroma predstavnikov nevladnih
organizacij iz pomurske regije v razvojni svet pomurske regije za obdobje 2027 - 2027.

lmena in priimki ter predstavitve kandidatov se za namen izvedbe postopka (iníormiranje nevladnih
organizacij in §ir§e javnosti o kandidatih) objavijo na spletni strani www.lrf-pomurie.si, po konéanem
postopku pa se objavijo imena, priimki ter e-po§ta izbranih predstavnikov ostali podatki pa se izbri§ejo.
lmena, priimki in e-po§ta predstavnikov bodo na spletni strani objavljeni celotno trajanje mandata zaradi
zagotavljanja dostopa NVO do njihovega predstavnika,

Podatke izbranega predstavnika/ce, ki bo imenovan/a v Razvojni svet regije pomurske regije (ime, priimek,

telefon, naslov el. po§te, nevladno organizacijo, ki ga/jo je predlagala), bodo posredovani Razvojnemu
centru Murska Sobota, ki je naroénik postopka. Obdelava osebnih podatkov je potrebna zaradi obdelave
prijave kandidata v postopku izbora, ki ga vodi LRF za Pomurje, zato temelji na pogodbenem razmerju
oziroma zahtevi po sklenitvi tak§nega razmerja.

USTANoVA LoKAINA MZVoJNA FUNDACIJA zA IoMURJE I nre torunwo snöl§ör NEvLADNIH oRGANlzAcu noMURJA

Aktivnosti sofinancira Mínistrstvo za javno upravo iz Sklada za razvoj NVO v okviru
Jovnega razpisa za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019 - 2aB.
|/cehinn izraia mnenip avtnriev in ne nred<tavlin ttrndnean <tnliéén safinnnrerin
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