
OBCINA
KOSTANI€V|CA

NA KRKI

Ob€ina Kostanjevica na Krki in Obdina Kr5ko v skladu z dolodili 14. dlena Odloka o ustanovitvijavnega
zavoda Galerija Boiidar Jakac Kostanjevica na Krki (ur.l. Rg st36/2016) objavlja

JAVNI POZIV
za podajo predrogov'i:ffi::T::f5ffi:?'A::;J*:H,:: 

f 1?f,-sirane 
javnosti v svet

1. Upravifenci za podajo predlogov so posamezniki ali organizacije s stalnim prebivaliSiem oz.
sedeiem v obiini Kostanjevica na Krki in ob6ini Kr5ko, katerih dejavnosti in interes sta usmerjana v
podroije delovanja Galerije Bozidar Jakac: galerijska in muzejska dejavnost.

2. Obvezni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati:
a) kandidati morajo biti polnoletni in opravilno sposobni,
b) imajo stalno prebivali$te v obdini Kostanjevica na Krki ali obdini Kriko,
c) kandidat lahko s svojim strokovnim oz. poslovnimi izkuSnjami in javnim ugledom pripomore
k bolj5emu delovanju zavoda,
E) zaieljeno je, da imajo kandidati znanje s podroiij upravtjanja zavoda (npr. finanino
poslovanje, pravo, galerijska dejavnost,...).

3. Pisni predlogi morajo vsebovati:
a) naziv, naslov ter ime in priimek kontaktne osebe s telefonsko Stevilko in e-naslovom predlagatelja
(upraviEenca), OBR-1

b) ime, priimek, naslov stalnega prebivaliSia, telefon in e-mail kandidata, OBR-1
c) kratek iivljenjepis (najveE 1 stran A4 formata) s poudarkom na povezanosti njihovega dela s
podroEjem delovanja zavoda, informacija o izobrazbi, delovnih in drugih izkuinjah, LASTNA PRILOGA
i) izjava kandidata, da se strinja z imenovanjem in je pripravljen delovati v svetu zavoda v skladu z
veljavnimi predpisi, OBR-2

4. NaEin podaje predlogov:
a) upravidenci podajo predloge pisno po poStiv zaprtih in ustrezno oznaienih ovojnicah in sicer:
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b)vsakposamezenupravidenecsmepodatipred|oglezaenegakandidata.

5. Rokza podaio Predlogov:
a) rok za oddajo predtog-ov je 30. decembe r 202Ldo 15.00 ure v sprejemni pisarni obdine' Na pogti

oddane vloge morajo imeti na kuverti poStni iig z datumom 30.12.2O21'.

b) upostevani bodo vsi predlogi, ki bodo na poSto oddani najpozneje 3o'L2'2O2t'

5. Odlotanie in drugo:

a) imenovanje opraviskupniorgan obEine Kostanjevica na Krki in obdine Kr5ko za izvrSevanje

ustanovitellskih pravic v javneni zavodu Galerija Bolidar Jakac Kostanjevica na Krki, najkasneje do 15'

januarja 2021,

L) mandat dlanov sveta zaine teii z dnem konstituiranja in traja pet let z moinostio ponovnega

imenovanja.

Z vsemiosebnimi podatki bomo ravnaliv skladu z veljavnimi predpisi o varovanju osebnih podatkov'

Stevilka: 909-1/2016-34
Datum:3.L2.2421
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