
;ii LRF za Pomurje

PRIJAVA zA KANDIDATE/KE V PosToPKU IzBoRA KANDIDAToV/K zA
PREDSTAVN l KE/CE NEVLADN lH oRGAN lzAcIJ

V RAZVOJNEM SVETU POMURSKE REGIJE
za obdobiel0ll-20?7

soDELoVANjE V KoMlslJl

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

Dda
§ne

ebn komisije ne more biti oseba, kije kandidat zo predstavnika NVO,

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

Telefon za namene sodelovanja v komisiji):

lZAVA
lzjavljamo:

o 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.

o da nismo nevladna organizacija s podroöja romske skupnosti
Datum: 8.L2.2O2O Podpis zastopnika:

!.
Zig organizacije: ne poslujemo z iigom
,y
(Ce organizacija Ziga pri poslovanju ne uporablja, napí§ite >ne poslujemo z Zigorn<).

UsTANovA LoKAINA RAzvoJNA FUNDAcIJA zA poMuRJE I nre lonnno snét§ét NÉvlÁDNlH oRGANlzAclJ poMuRlA

Registrirano ime: ONEJ - dru§wo prekmurske pobude

Poslovni naslov (ulica, hi§na §t. in po§ta): Tre zmaee 4, P.P.197.9000Murska Sobota

V postopku izbora lahko sodelujejo samo nevladne organizacije, ki imajo v Poslovnem registru priAJPES
vpisan sedeá, registrirano podruánico ali drugo poslovno enoto na obmoéju pomurske stotistiéne regije.
Öe ste nevladna organizacija s podroéja romske skupnosti (kiizvaja dejavnostiza pripadnike romske
skupnosti, skrbi za njihove interese ali izvaja druge dejavnosti s podroéja romske skupnosti) izpolnite
prijavnico za nevladne organizacije s podroéja romske skupnosti* priloga 2,

lme in priimek zastopnika* nevladne organizacije:
zdravko pravdiö

E-po§ta zastopnika (za namene vodenja postopka izbora}: onei.pec@gmail.com

Telefon zastopnika: 025449108.031250378

*Zastopnik je oseba, ki bo zastopala NVO v postopku izbora. Lahko jo zostopo zakoniti zastopnik ali druga
poobla§öena oseba (npr. podpredsednik, tajnik, ölan).
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REGloNALNo sT|cl§cE NaVLAoN H

oRGANlzAclJ PoMUR]A

REPUBLlKA 5LOVENIJA
MlNlsTRsTVo zA.JAVNo UPRAVo

Aktivnosti sofinanciro Ministrstvo za javno upravo iz Sklada zo razvoj NVO v okviru
Javnega razpisa za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019 - 2023.
v<china izrnia mnpnie nvtnripll in np nred<fntllín tlrndnena <tnliéín <nfinnnrerin

l. poDATKl o NEVLADN| oRGANlzAclJl



;ií LRF za Pomurje

lme in priimek kandidata/ke: Alojz Kava§

E-po§ta kandidata/ke (za namene vodenja postopka izbora): alojz.kavas@gmail.com
Telefon kandidata/ke (za namene vodenja postopka izbora} : 03 1,718370

Vsaka nevladna organizacija lahko predlaga samo enega kandidata za predstovnika nevladnih organizacij.
Kandidat je lahko ista oseba kot zastopnik nevladne organizacije, Kandidqt ne more biti oseba, ki je
funkcionor ali javni usluZbenec v javnem sektorju ati druga oseba, ki bi z imenovanjem za predstavnika NVo
pri§la v navzkriíje interesov. Kandidot tudi ne more biti élan komisije.

Kratka predstavitev kandidata/ke :

Predstavitev naj vsebuje reference, pomembne za podroöje dela predstavnika (pozncvanje stanja NVO v
regiji, poznavanje regionaínega razvoja NVű), opis potreb NVa v reEiji in doprinos NVO k raz.voju regije, kat
ju vidi kandidat.
Kandidat je Íe od leta 1980 vpet v ravoj Pomurja. Kot raziskovalec za socialno demografsko podroöje -
Pomurja je iaÖel delati na 7avodz za ekonomiko in urbanizem, Med leti 1989-1995 je bil vodja ekolo§kega
programa - Pomurje, Mikrokosmos; Kot predsednik dru§tva Mozaik in strokovnivodja Eko-socialne kmetije
Korenika je vodil naslednje operacije:
. EKOSOC|ALNA KMETIJA-ZAVOD KRPLIVA;
. NoVE PoTl Do soclALNE VKUUÖENoST|;
. USPOSABUANJE ZA DELO V SOCiALN| EKOLOGIJI;. MREZn e rosoclAlNlH KMET|J - Blo NET;
r PANONSKA VAS;
ter sodeloval pri izvedbi operacij:
. SOCPOD;
. SO-BIO;
r ! sozlTJU NARAVE lN DRUZBE;
. ÖAJITEE;
Med leti 2002 in 2OO4 je bil zaöetnik projekta ustanovitve Bivalne skupnosti v Pomurju-socialna integracija
invalidnih oseb. Leta 2001je prejel nagrada Urada za invalide in bolnike za program Razvijanje pogojev za
poklicno rehabilitacijo invalidov v lokalni skupnosti .

Kandidat j9 Rionir in zagovornik samooskrbe in samozadostnosti, krepitve lokalnih skupnosti in
opolnomobnja ranljivih skupin prebiva|stva, Ze veö desetletih spremlja in tvorno soustvarja nevladni sektor v
Pomurju in ga kot takega smatramo kot zelo primernega in kompetentnega kandidata za zastopanje
interesov NVO v Razvojnem svetu regije,

lzJAVA KANDlDATA
lzjavljam:

- da v postopku sodelujem kot kandidat/ka nevladne organizacije ter da sem seznanjen/a s
Poslovnikom postopka izbora predstavnikov nevladnih organízacijv Razvojnisvet 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: 8.72.202

usTANovA IoKALNA RAzvoJNA FUNDACIJA zA noMURJE I nrolorunuto snó§ér NEVLADNIH oRoANlzAclJ poMuRJA

Aktivnosti sofinoncira Ministrstvo za javno upravo iz Skloda z0 razvoj NVa v okviru
Javnega razpisa za podporno okolje za rozvoj nevladnih organizocij 2019 - 2023.
v<ehina izrnln mnenie avtaripv in ne nrcd<fnvlia tradnenn <faliéín snfinnnrerin
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rl1 rnrn;!í LRF z0 Pomurje

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 stiéi§öe nevladnih
organizacij Pomurja), Martjanci 36,922L Martjanci- zadeva: Kandidatura za razvojní svet regije;

- po e-po§ti (skenirano) na naslov: info@lrf-pomurie.si (Zadeva: Kandidatura za razvojni svet regije).

POJASNILA O OBDELAV! OSEBN|H PODATKOV

Osebne podatke, pridobljene s to prijovo, bo íJstanova lokalna razvojna fundacija (LRF) za Pomurje
obdelovala izkljuéno za potrebe izvedbe postopka izbora predstavnic aziroma 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 (informiranje 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 predstavnikau, ostali podatki pa se izbri§ejo.

lmena, priimki in e-po§ta predstavnikov bado 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,

teleíon, naslov el. po§te, nevladno organizacijo, ki ga/jo je predlagala), bodo posredovani Razvojnemu

centru Murska Soboto, ki je naroénik postopka. Obdelava osebnih podatkov je potrebna zaradi obdelave
prijave kandidata v postopku izbora, ki ga vadi LRF za Pomurje, zato temelji na pogodbenem razmerju

oziroma zahtevi po sklenitvi tak§nega razmerja.

UsTANovA IoKALNA RAzvojNA FuNDACIJA zA IoMURJE I nre nunulo snó§ér NEvLADNIH oRGANlzAclJ noMURJA

I

,§t s N o p E] REpuBLlKAsLOvENlJA l Aktivnosti sofinancira Ministrstvo za javno upravo íz Sklada za razvoj NVo v okviru

RrepN§o§í.*c.Nryu*lH v MlNlsTRsTVozAJlúnoupnruo I Jorr"go razpisa za podporno okolje zo razvoj nevladnih organizocij 2019 - 2023.
l vsehinn izraín mnenie avtnriev in ne nredctavlin ttnrlnean stnliÉön snfinnnrerin


