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Aktivnosti sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za razvoj NVO v okviru  
Javnega razpisa za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019 - 2023. 
Vsebina izraža mnenje avtorjev in ne predstavlja uradnega stališča sofinancerja.  

 

 

PRIJAVA ZA KANDIDATE/KE V POSTOPKU IZBORA KANDIDATOV/K ZA 
PREDSTAVNIKE/CE NEVLADNIH ORGANIZACIJ  

V RAZVOJNEM SVETU POMURSKE REGIJE  
za obdobje 2021-2027 

 
I. PODATKI O NEVLADNI ORGANIZACIJI (NVO), KI PREDLAGA KANDIDATA 

Registrirano ime: Zveza društev za obvarovanje reke in sonaravni razvoj ob Muri-Moja Mura 
 
Poslovni naslov (ulica, hišna št. in pošta): Ob progi 11,   9250 Gornja Radgona 
 
V postopku izbora lahko sodelujejo samo nevladne organizacije, ki imajo v Poslovnem registru pri AJPES 
vpisan sedež, registrirano podružnico ali drugo poslovno enoto na območju pomurske statistične regije. 
Če ste nevladna organizacija s področja romske skupnosti (ki izvaja dejavnosti za pripadnike romske 
skupnosti, skrbi za njihove interese ali izvaja druge dejavnosti s področja romske skupnosti) izpolnite 
prijavnico za nevladne organizacije s področja romske skupnosti – priloga 2. 

 

Ime in priimek zastopnika* nevladne organizacije:  Samo Tuš predsednik ZDMM 
 
 
E-pošta zastopnika (za namene vodenja postopka izbora): zd.mojamura@gmail.com 
 
Telefon zastopnika: 041 244 221 
 
*Zastopnik je oseba, ki bo zastopala NVO v postopku izbora. Lahko jo zastopa zakoniti zastopnik ali druga 
pooblaščena oseba (npr. podpredsednik, tajnik, član). 
 
 

 

SODELOVANJE V KOMISIJI 
 
Želimo sodelovati v komisiji za postopek (pri pregledu prijav kandidatov in štetju volilnih glasov): 
    da  
  
 
Član komisije ne more biti oseba, ki je kandidat za predstavnika NVO. 
 
Ime in priimek osebe, ki želi sodelovati v komisiji: Samo Tuš 
E-pošta (za namene sodelovanja v komisiji) : zd.mojamura@gmail.com 
Telefon za namene sodelovanja v komisiji):  041-244-221 

 
IZJAVA 
Izjavljamo: 

 da smo seznanjeni s Poslovnikom postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij v Razvojni 
svet pomurske regije za obdobje 2021 - 2027 in se zavezujemo ravnati po njem. 

 da nismo nevladna organizacija s področja romske skupnosti  

Datum: 09.12.2020                                                                            Podpis zastopnika:  
 
Žig organizacije: 
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(Če organizacija žiga pri poslovanju ne uporablja, napišite »ne poslujemo z žigom«). 

 

 
II. PODATKI O KANDIDATU/KANDIDATKI 

 
 

Ime in priimek kandidata/ke:        Stojan Habjanič 
 
E-pošta kandidata/ke (za namene vodenja postopka izbora):   stojan.oikia@siol.net 
 
Telefon kandidata/ke (za namene vodenja postopka izbora):   051 308 103 
 
 
 

 
 

Kratka predstavitev kandidata/ke:   
 
Številne reference na področju stroke kot tudi civilnega aktivizma ter v okviru NVO-jev: 
 
Področje NVO 
 
-  Ustanovni član NVO Slovensko društvo za trajnostno gradnjo (Green Building Council)  in predsednik v 
letih 2014-2018. 
-  Soustanovitelj  Zveze društev MojaMura in predsednik zveze v prvih 7 letih delovanja. 
-  Član  nekoč zelo aktivnega Društva za varstvo okolja Pomurja ( 1988 – 2004). 
 
Strokovna področja 
 
-  Vodja konzorcija za izdelavo idejnega načrta kolesarskih poti na obeh bregovih reke Mure. 
-  Večkratni član strokovnih skupin (energetika, okolje, prostorsko načrtovanje,..) pri pripravah regionalnih                                                         
razvojnih strategij in programov  pomurske regije. 
-  Član vodstva izvajalske skupine za pripravo ustanovitve Krajinskega parka Goričko. 
-  Pripravil vsebine ter izvedel številna izobraževanja v regiji na področjih kot so:  varstvo virov pitne vode, 
čiščenje odpadnih voda z ekoremediacijami, poti do samosokrbe s toplotno energijo v gospodinjstvih v 
Pomurju,  energetski koncept pomurske regije, sonaravno  urejanje vodotokov, izboljšanje kvalitete zraka v 
MOMS, ... in še in še. 
-  Sodeloval kot strokovnjak pri pripravi in uvedbi znaka kakovosti »Okoljske marjetice« v turizmu v okviru 
Ministrstva za gospodarske dejavnosti, Sektor za turizem RS.  
- Dobitnik priznanja z nazivom »Energetski manager leta 2010«, ki ga podeljuje revija Finance skupaj z   
združenjem energetikov  Slovenije. 
- Zunanji sodelavec Ekosklada RS v letih 2012 – 2013. 
- Veliko objavljenih strokovnih člankov in objav.  
 
V  Sloveniji pionir energetsko učinkovite, zdrave in trajnostne gradnje s številnimi izvedenimi  vzorčnimi 
projekti. 
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IZJAVA KANDIDATA 
Izjavljam: 

- 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 seznanjen/a z obdelavo osebnih podatkov iz te prijavnice v zvezi s postopkom imenovanja, 
kot je pojasnjeno na dnu prijavnice. 

 
 

09.12.2020                                                                                                             
_______________________                                                               ________________________________ 
      Datum:                                                                                                                Podpis kandidata: 

 
 
 
 
 
 
Informacije o načinu in roku za pošiljanje prijave: 
 
Izpolnjena in podpisana prijava mora prispeti na naslov koordinatorja na enega od naštetih načinov 
najkasneje do 11. decembra 2020 do 11. ure, ne glede na način pošiljanja.  
 
 
Prijavo lahko pošljete: 
- po pošti na naslov: Ustanova lokalna razvojna fundacija za Pomurje (Regionalno stičišče nevladnih 
organizacij Pomurja), Martjanci 36, 9221 Martjanci – zadeva: Kandidatura za razvojni svet regije; 
- po e-pošti (skenirano) na naslov: info@lrf-pomurje.si   (Zadeva: Kandidatura za razvojni svet regije). 
 
 

 
POJASNILA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV 
 
Osebne podatke, pridobljene s to prijavo, bo Ustanova lokalna razvojna fundacija (LRF) za Pomurje obdelovala 
izključno za potrebe izvedbe postopka izbora predstavnic oziroma predstavnikov nevladnih organizacij iz 
pomurske regije v razvojni svet pomurske regije za obdobje 2021 – 2027. 
 
Imena in priimki ter predstavitve kandidatov se za namen izvedbe postopka (informiranje nevladnih 
organizacij in širše javnosti o kandidatih) objavijo na spletni strani www.lrf-pomurje.si, po končanem postopku 
pa se objavijo imena, priimki ter e-pošta izbranih predstavnikov, ostali podatki pa se izbrišejo. Imena, priimki 
in e-pošta 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. pošte, nevladno organizacijo, ki ga/jo je predlagala), bodo posredovani Razvojnemu centru 
Murska Sobota, ki je naročnik postopka. Obdelava osebnih podatkov je potrebna zaradi obdelave prijave 

mailto:info@lrf-pomurje.si
http://www.lrf-pomurje.si/
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kandidata v postopku izbora, ki ga vodi LRF za Pomurje, zato temelji na pogodbenem razmerju oziroma zahtevi 
po sklenitvi takšnega razmerja. 

 
 


