Javni zavod Center za mlade Ruše – CEZAM
Mariborska cesta 31, 2342 Ruše

Javni zavod Center za mlade Ruše CEZAM na podlagi 16. člena Statuta izdaja

JAVNI POZIV
za izbiro dveh predstavnikov uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti
v Svet zavoda Javnega zavoda Centra za mlade Ruše - CEZAM
I. Javni poziv
Javni zavod Center za mlade Ruše CEZAM objavlja javni poziv, s katerim poziva upravičene
predlagatelje, da vložijo kandidaturo za člane Sveta zavoda Centra za mlade Ruše CEZAM.
II. Predmet javnega poziva:
Izbor predstavnika zainteresirane javnosti v Svet zavoda Javnega zavoda Centra za mlade Ruše CEZAM za mandatno obdobje 2019 - 2023.
III. Na javni poziv lahko vložijo kandidature:
Društva, zveze društev ali druge organizacije, ki imajo sedež v Občini Ruše.
IV. Predložitev kandidatur:
Predlog za kandidaturo mora obvezno vsebovati:
 naziv in naslov predlagatelja,
 podatke o kandidatu (ime in priimek, rojstni podatki, podatki o izobrazbi, podatki o
prebivališču),
 pisno soglasje kandidata h kandidaturi,
 opis dosedanjih izkušenj na področju delovanja zavoda
 pisno soglasje kandidata o uporabi in obdelavi osebnih podatkov (priloga k pozivu).
Predlogi za kandidature morajo biti priporočeno poslani najkasneje do vključno, 23. 1. 2019 –
izključno na naslov:
Javni zavod Center za mlade Ruše - CEZAM
Mariborska cesta 31
2342 Ruše
z obveznim pripisom:
»Ne odpiraj – prijava Svet zavoda CEZAM«.
Prijave se lahko oddajo tudi osebno na recepciji Bazena / Športnega parka Ruše, Šolska ulica 17,
2342 Ruše, do najkasneje 12.00 ure istega dne.
Dodatne informacije: 031-388-635/pisarna@cezam.org
T +386 (0)2 66 88 446 / F +386 (0)2 66 88 447 / M +386 (0)31 388-635
ID za DDV: SI37967550 / TRR: UJP 01308-6000000113
E pisarna@cezam.org / W www.cezam.org
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V. Odpiranje kandidatur in izbor kandidatov:
Odpiranje kandidatur in izbor kandidatov bosta opravila direktor Javnega zavoda in županja Občine
Ruše, najkasneje v roku 5 dneh po preteku roka za predložitev kandidatur.
Izmed prispelih kandidatur direktor Javnega zavoda in županja Občine Ruše izbereta vsak po enega
predstavnika, ki ga s sklepom imenujeta v svet zavoda.
VI. Izid javnega poziva:
O izidu javnega poziva bodo kandidatke/kandidati obveščeni pisno, v roku 8 dni po izboru
predstavnika.
Številka: 01/2019
Datum: 7. 1. 2019

Pripravil: Jan Sredenšek

Javni zavod Center za mlade Ruše - CEZAM
Predsednik Sveta zavoda
Uroš Majcenovič l.r.

Priloge:
- Soglasje kandidata o uporabi in obdelavi o osebnih podatkov
Poslati:
- v objavo na spletni strani občine in zavoda,
- arhiv.
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PRILOGA
PISNO SOGLASJE
O UPORABI IN OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV
Ime in priimek: _______________________________________________
dajem soglasje JZ CEZAM, da za namen uresničevanja pravic in obveznosti v zvezi s kandidaturo in
opravljanjem moje funkcije, zbira, obdeluje in uporablja moje osebne podatke. Za potrebne osebne
podatke v tej zvezi štejejo zlasti, vendar ne izključno: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, stalno in
začasno prebivališče, država rojstva, bančni račun, status (študent, zaposlen, itd.).
PRAVNI POUK:
Izjavljam, da sem seznanjen z določbami Pravilnika o varnosti osebnih podatkov JZ CEZAM, in da
imam možnost to pisno soglasje preklicati. Preklic velja za naprej, za že uporabljene osebne podatke,
ki so povezani z mojo kandidaturo in z delom funkcionarja ali so vezani na preteklo delo,
uresničevanje pravic in obveznosti funkcionarja in podobno, pa preklic ni možen. Preklic soglasja o
uporabi osebnih podatkov prav tako pomeni, da je podan razlog nesposobnosti opravljanja funkcije
funkcionarja.
Podpis: __________________________
Lastnoročni izpis imena in priimka: __________________________________
Kraj in datum: ___________________________________________________
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