
;ií LRF za Pomurje

PR|JAVA zA KANDIDATE/KE V PosToPKU lzBoRA KANDIDAToV/K zA
PREDSTAVNIKE/CE NEVLADN|H oRGANlzAclJ

V RAZVOJNEM SVETU POMURSKE REG|JE

za obdobje2021-2O27

lme in priimek zastopnika* nevladne organizacije: Alojz Kava§

E-po§ta zastopnika (za namene vodenja postopka izbora): aloiz.kavas@8mail.com

Telefon zastopnika: 031 718 370

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

soDELoVANJE V KoMlSlJl

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

trda
E} ne

ebn komisije ne more biti oseba, kije kandidat za predstavnika NVO.

lme in priimek osebe, ki íeli sodelovati v komisiji:
E-po§ta (za namene sodelovanja v komisiji) :

Telefon za namene sodelovanja v komisiji):

lZAVA
lzjavljamo:

o da smo seznanjeni s poslovnikom postopka ízbora predstavnikov nevladnih organizacij v Razvojni

svet pomurske regije za obdobje 2O2L - 2027 in se zavezujemo ravnati po njem.
o da nismo nevladna organizacija s podroréja romske skupnosti, i , ..

Datum: 8.L2.202O Podpis zagtöpnika: "}

;t' ,i:' {.'* -1,1g organlzacUe:
(Öe organizacija iiga priposlovanju ne uporablja, napi§ite >ne poslujerno z iigom<),

usTANoVA IoKALNA RAzvoJNA FUNDAcIJA zA poMuRJE I nrelorunlruo snó§ör NEVLADNIH oRGAN|zAclJ IoMURJA

,#t S N O P p1 riipuórrKÁsrüvEiirlÁ
-lE;.,Í-H";íÁ" V HlNlsTRsTvozA,AVNoUPRAVo

Aktivnosti sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za razvoi NVO v okviru
Javnega razpisa za podporno okolje zo razvoj nevladnih organizacij 2019, 202j.
v<ebinn izrain mnenie atfiariev in ne nrer]<tavlin ttradneaa staliéín <ofinnnrerin

Registrirano ime: KOCUEVlNA - zavod za usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb, Prosenjakovci

Poslovni naslov (ulica, hi§na §t. in po§ta): Prosenjakovci 67C,9207 Prosenjakovci- Pártosfalva

V postopku izbora lahko sodelujejo samo nevladne orgonizacije, ki imajo v Poslovnem regístru pri AJPES
vpisan sedeí, registrirano podruínico ali drugo poslovno enoto na obmoéju pomurske statistiine regije.
ée ste nevladna organizacija s podroöja romske skupnosti (kiizvaja dejavnostiza pripadnike romske
skupnosti, skrbiza njihove interese ali izvaja druge dejavnosti s podroéja romske skupnosti) izpolnite
prijavnico zo nevladne organizacije s podroéja romske skupnosti - priloga 2,

l. PoDArK o NEVIADN| oRGANlzAclJl(NVo), KlPREDLAGA KANDIDATA



ll.

rrO r nr ft;ií LRF z0 Pomurje

lme in priimek kandidata/ke: Samuel Fri§kiö

E-po§ta kandidata/ke (za namene vodenja postopka izbora): samosim84@gmail.com

Telefon kandidata/ke (za namene vodenja postopka izbora): O5t6L4764

Vsaka nevladna organizacija lahko predlaga samo enega kandidata za predstavnika nevladnih organizacij.
Kandidat je lahko ista oseba kot zastopnik nevladne orgonizacije, Kandidat ne mare biti osebo, ki je
funkcionar alijavni usluíbenec v javnem sektorju ali druga oseba, ki bi z imenovanjem za predstavnika NVO
pri§la v navzkriíje interesov. Kandidat tudi ne more biti élan komisije,

Kratka predstavitev ka ndidata/ke:
Predstavitev naj vsebuje reference, pomembne za podroéje dela predstavnika {poznavanje stanja NVO v

regiji, poznavanje regionalnega razvoja NVO), opis potreb NVO v regiji in daprinos NVO k razvoju regije, kot
ju vidi kondidat.

5 let sem bil zaposlen na Regionalni razvojni agenciji Mura,kjer sem redno spremljal in sodeloval pri

razvojnih naloga Pomurske regije. Bil sem ölan in predsednik sveta Mladinskega, informativnega in

kulturnega kluba Murska Sobota. Kot prostovoljec oz. aktivist sem ie Vrsto let dejaven v veÖ nevladnih
organizacijah; Mozaik, Korenika, Kocljevina, Art ceter, Onej, ZOS, Panonetum, Ambasada §rU ...

Pomurje vidim kot samozadostno in samooskrbno regijo, ki v ospredje postavlja dobrobit narave in öloveka,
se zaveda svoje dedi§öine, narave ín druíbe ter odloöno koraka v bolj§o, varnej§o in lep§o prihodnost,

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 2021-2027 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. 72.202

USTANoVA LoKALNA RAZVoJNA FUNDAcIJA zA poMuRJE I nre lorueulo snö§ér NEvLADNIH oRGANtzAclJ poMuRJA

R S N O P n REpuBLl(AsLovENllA

;;_r*;;.,;*Á," V Mlí,llsTRsívozAJAvNoUPRAvo

Aktivností sofinoncira Míniltrstvo za jovno upravo iz 9klada za razvoj NVO v okviru
Jovnega rozpisa za padporno okolje za razvoj nevlodnih orgonizacij 2019 , 2023.
v<ehina ilraia mnenie n|ftnri"v in ne nred<tnvlia t trnrlnpnn ctaliéín snfínanreria

Podpis kandidota:



lrO , nr Ft;:í LRF za Plmurje

lnformacije o naöinu in roku za po§ilianje 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 36,9Z2I Martjanci - zadeva: Kandidatura za razvojni svet regije;
- po e-po§ti (skenirano) na naslov: info(dlrf-pomurie.si (Zadeva: Kandidatura za razvojnisvet regije).

POJASNILA O OBDELAV| OSEBN|H PODATKOV

Osebne podatke, pridobljene s to prijavo, bo Ustanova lokalna razvojna fundacija (LRF) za Pomurje
obdelovala izkljuéno za potrebe izvedbe postopka izbora predstavnic oziroma predstavnikov nevladnih
orqanizacij iz pomurske regije v razvojni svet pomurske regije za obdobje 2021- 2027.

lmena in priimki ter predstavitve kandidatov se za namen izvedbe postopka (informiranje nevladnih
organizacij in §iríe 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 njihovego 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 RAZVoJNA FUNDAcIJA zA poMURJE I nee torunlrto snöt§ör NEVLADNIH oRGANlzAclJ poMURJA

Aktívnosti sofinancira Ministrstvo z0 javno upravo iz Sklada za razvoj NVO v okviru
}avnega razpisa za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019 - 202:7.
|/cebina izrnin mnpnie nvtoripv in ne nrpr]<lnvlin tradnenn <tnliéín <nfinnnrerin&*#*R,* B ff§,,§H§§t9x,,l,lioupRA1lo


