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Na podlagi Zakona o javnih uslužbencih (Ur. list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08,
69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) ter 8. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Gornjesavski muzej Jesenice – UPB 1 (Ur. list RS, št. 29/2011, 26/2014, 51/2014, 50/2016 in 32/2018)
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja razpisuje prosto delovno mesto

DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA
GORNJESAVSKI MUZEJ JESENICE

Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki ob splošnih pogojih, ki jih določa zakon, izpolnjuje tudi
naslednje posebne pogoje:
-

univerzitetna izobrazba ali magisterij stroke (druga bolonjska stopnja);
najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 3 leta na področju muzejske dejavnosti;
aktivno znanje slovenskega jezika;
aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika in
strokovni izpit za muzejsko področje.

Kandidat za direktorja je k prijavi na razpis dolžan priložiti program poslovnega in programskega
razvoja zavoda za mandatno obdobje.
Pogodbo o zaposlitvi sklene z direktorjem svet javnega zavoda za določen čas, čas trajanja mandata.
Mandat direktorja traja 5 let, po preteku mandata je lahko ponovno imenovan.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja
izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje
sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje
se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem
mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji
izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno
mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih
sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.
Prijavi naj kandidati priložijo življenjepis, dokazila o izpolnjevanju pogojev in soglasje o uporabi
osebnih podatkov (priloga razpisa) ter jih v roku 15 (petnajst) dni od dneva objave razpisa pošljejo
na naslov: Občina Jesenice, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Cesta železarjev 6,
4270 Jesenice, s pripisom »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA RAZPIS ZA DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA
GORNJESAVSKI MUZEJ«.

Kandidati bodo o imenovanju obveščeni v zakonitem roku.
Dodatne informacije glede razpisa lahko dobite na telefonski številki 04 5869 200 ali po elektronski
pošti: obcina.jesenice@jesenice.si.
Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za
ženske in moške.

Predsednica Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja
Vera PINTAR, l.r.

Priloga: SOGLASJE O UPORABI OSEBNIH PODATKOV

______________________________________
(ime in priimek predlaganega kandidata)
______________________________________
(naslov)

SOGLASJE O UPORABI OSEBNIH PODATKOV

S podpisom soglašam, da lahko Občina Jesenice obdeluje moje osebne podatke za namen izvedbe
postopka imenovanja direktorja javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice in informiranja javnosti.
Vrsta osebnih podatkov, ki jih bo Občina Jesenice obdelovala, so: ime in priimek, datum rojstva, naslov
bivališča, izobrazba, zaposlitev, delovne izkušnje ter pridobljene kompetence.
Seznanjen/-a sem:
̶
da bo Občina Jesenice hranila in varovala osebne podatke skladno z roki, določenimi v
klasifikacijskem načrtu občine in na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih
neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Občina bo omogočila obdelavo
oziroma posredovanje osebnih podatkov izključno tistim zaposlenim Občine Jesenice, ki
sodelujejo v postopku imenovanja direktorja javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice,
članom Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu občine
Jesenice ter članom Občinskega sveta občine Jesenice;
̶
da Občina Jesenice ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z
oblikovanjem profilov;
̶
da bo Občina Jesenice moje zgoraj navedene osebne podatke posredovala tudi Občini Kranjska
Gora kot soustanoviteljici javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice, z namenom pridobitve
soglasja Občinskega sveta občine Kranjska Gora k imenovanju direktorja;
̶
da bo Občina Jesenice moje osebne podatke znotraj gradiva za obravnavo na Občinskem svetu
občine Jesenice posredovala tudi javnosti (spletna stran Občine Jesenice, mediji).
Seznanjen/a sem tudi, da imam glede osebnih podatkov, ki se nanašajo name, pravico seznanitve,
dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do
pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in do sodnega varstva pravic).

Podrobnejše informacije o tem, kako Občina Jesenice ravna z osebnimi podatki, so na voljo pri
pooblaščeni osebi Občine Jesenice za varstvo osebnih podatkov Ines Dvoršak, tel. št. (04) 586 92 34, epošta: dpo@jesenice.si.
Kraj, datum:

Podpis:

