
                                                                                                                           

USTANOVA LOKALNA RAZVOJNA FUNDACIJA ZA POMURJE        REGIONALNO STIČIŠČE NEVLADNIH ORGANIZACIJ POMURJA 

                  
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: Zavod Rastišče – poligon za zelene ideje, Gornja Radgona 
 
Poslovni naslov (ulica, hišna št. in pošta): Ilirska ulica 1, 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: Tadej Pirc, po pooblastilu za zastopanje v postopku 
izbora 
 
E-pošta zastopnika (za namene vodenja postopka izbora): info@rastisce.si  
 
Telefon zastopnika: 031 718 036 
 
*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  

☐   ne  
 
Član komisije ne more biti oseba, ki je kandidat za predstavnika NVO. 
 
Ime in priimek osebe, ki želi sodelovati v komisiji: 
E-pošta (za namene sodelovanja v komisiji) : 
Telefon za namene sodelovanja v komisiji):  

 
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: 10. 12. 2020                                                                                  Podpis zastopnika: 
 
Žig organizacije: ne poslujemo z žigom 
(Če organizacija žiga pri poslovanju ne uporablja, napišite »ne poslujemo z žigom«). 

mailto:info@rastisce.si
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II. PODATKI O KANDIDATU/KANDIDATKI 

 
 

Ime in priimek kandidata/ke: Nana Irgolič 
 
E-pošta kandidata/ke (za namene vodenja postopka izbora): info@rastisce.si  
 
Telefon kandidata/ke (za namene vodenja postopka izbora): 040 843 450 
 
Vsaka nevladna organizacija lahko predlaga samo enega kandidata za predstavnika nevladnih organizacij. 
Kandidat je lahko ista oseba kot zastopnik nevladne organizacije. Kandidat ne more biti oseba, ki je 
funkcionar ali javni uslužbenec v javnem sektorju ali druga oseba, ki bi z imenovanjem za predstavnika NVO 
prišla v navzkrižje interesov. Kandidat tudi ne more biti član komisije. 
 
 

 
 

Kratka predstavitev kandidata/ke: 
Predstavitev naj vsebuje reference, pomembne za področje dela predstavnika (poznavanje stanja NVO v 
regiji, poznavanje regionalnega razvoja NVO), opis potreb NVO v regiji in doprinos NVO k razvoju regije, kot 
ju vidi kandidat.  
 
Sem mlada umetnica in naravovarstvenica, ki svojo kreativnost združujem s trajnostnim načinom življenja. 
Po izobrazbi sem profesorica likovne pedagogike, delujem pa na mnogih področjih družbenega življenja.  

Kot direktorica vodim Zavod Rastišče – poligon za zelene ideje, Gornja Radgona, v katerem smo od 
ustanovitve pred šele dvema letoma izvedli mnoge odmevne akcije in projektne aktivnosti po Pomurju, ki so 
pritegnile tako pozornost mnogih udeležencev kakor tudi medijev. Naša osnovna dejavnost je povezana z 
okoljevarstvom, podprtim z ozaveščanjem in izobraževanjem ter razširjanjem dobrih praks na področjih 
učinkovite rabe virov, ravnanja z odpadki, zero waste pristopi, trajnostne mobilnosti in delitvene ekonomije.  

V pomurski prostor smo vnesli idejo, da sta izmenjava in ponovna uporaba oblačil do okolja prijazna 
odločitev – zdaj že dodobra utečene »Izmenjevalnice oblačil« smo izvedli po celotni regiji, od Gornje 
Radgone do Murske Sobote in Ljutomera.  

Precej odmeven projekt, ki je bil izpostavljen tudi na nacionalni televiziji, je Recikel – trajnostna 
izposojevalnica koles. Skozi promocijsko in komunikacijsko kampanjo smo zbirali stara kolesa, ki so ljudem 
predstavljala (potencialni) odpadek, jih popravili, opremili z enotno grafično podobo in ustvarili produkt 
delitvene in krožne ekonomije, ki ga na območju Gornje Radgone zavod Kultprotur trži primarno turistom. 
Aktivnost je bila omogočena v okviru projekta, ki ga sofinancira Interreg SI-AT, zaradi izkazanih razvojnih 
potencialov pa ga je podprla tudi Ustanova dr. Antona Trstenjaka.  

Za razne naročnike pripravljamo študije, analize in raziskave na področjih občega trajnostnega 
razvoja, trajnostne mobilnosti in delitvene ekonomije. Aktivnosti so večinoma podprte v okviru projektov 
čezmejnega ali transnacionalnega sodelovanja. 

Sodelujemo tudi v LAS Prlekija in kot projektni partner prispevamo zlasti k aktivnostim na področjih 
ukrepov učinkovite rabe virov, ekoremediacij, izobraževanja in ozaveščanja. 

V Rastišču smo prav tako aktivno vključeni v projekt Ruritage, ki je financiran skozi program Horizon 
2020. Kot predstavnica zavoda svetujem slovenskim projektnim partnerjem pri strateškem ustvarjanju novih 
trajnostnih produktov, ki povezujejo lokalno kulturno in naravno dediščino.  

Ob tem sem kot prostovoljka dejavna tudi v nekaterih društvih, najbolj denimo v Likovnem društvu 
Gornja Radgona, v preteklosti tudi v Študentskem društvu Klinka, ob tem pa aktivno prispevam k 
dejavnostim socialnega podjetja in društva za razvoj potencialov Pupillam ter organizacijam na področju 
varstva pravic živali v Pomurju.  

mailto:info@rastisce.si
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Kot direktorica Zavoda Rastišče, ki je gotovo deležnik na področju regionalnega razvoja v Pomurju, 
se aktivno vključujem v pripravo Regionalnega razvojnega programa za Pomurje 2021–2027; v preteklosti 
skozi delavnice in individualne razgovore, v tem času pa pri pripravi predlogov regijskih razvojnih projektov. 
Glede na izkušnje z izvajanjem trenutne evropske perspektive in RRP 2014–2020 je jasno, da se moramo 
NVO še bolj vključevati v pripravo in implementacijo razvojnih projektov strateškega pomena za regijo. Prav 
v tem oziru imajo NVO v Pomurju premalo vidno vlogo, saj je odločanje tako na regijski kakor tudi lokalni 
ravni prepuščeno občinam in interesnim združenjem, ki povečini zagovarjajo interese vplivnih gospodarskih 
družb. 

NVO so v regiji, pa tudi na nacionalni ravni, finančno in kadrovsko razmeroma šibke. Zlasti v naši 
regiji in pri našem delu opažamo, da je kadrovski bazen skromen, zato bi ob sistemskem financiranju NVO, ki 
zagovarjajo interese tistih brez glasu (narava, okolje, živali, marginalizirane skupine ljudi …), bilo treba veliko 
več pozornosti nameniti podpornemu okolju za zagotavljanje kompetenc in znanj na področju NVO in 
zagovorništva. LRF za Pomurje je zato dobrodošla podpora, a žal – kolikor sem obveščena – preskromno 
financirana. 

Menim, da prav zaradi premalo slišanih NVO, Razvojni svet pomurske regije potrebuje novo 
mladostno energijo, ki zna argumentirano predstaviti pomen varovanja naravne dediščine in učinkovite rabe 
virov, predvsem pa konstruktivno prispevati k oblikovanju uravnoteženih ukrepov na področju regionalnega 
razvoja. Takšnih, ki bodo sledili načelom trajnostnega in skladnega regionalnega razvoja ter evropske 
kohezijske politike in to z mislijo na prihodnost vseh nas in našega okolja. 
 

 
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. 

 
 
 
_______________________                                                               ________________________________ 
      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). 
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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 kandidata v postopku izbora, ki ga vodi LRF za Pomurje, zato temelji na pogodbenem razmerju 
oziroma zahtevi po sklenitvi takšnega razmerja. 

 
 

http://www.lrf-pomurje.si/

