Na podlagi 33. – 36. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 ZPDZC, 127/06 - ZJZP), 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 - ZUJIK,
92/15) in 10. ter 11. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Velenje (Uradni vestnik MO
Velenje, št. 2/04, 17/05, 13/06, 03/08 in 22/08) Svet Javnega zavoda Knjižnica Velenje

objavlja javni razpis za delovno mesto

direktor
javnega zavoda Knjižnica Velenje (ž/m)
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
 najmanj univerzitetna izobrazba družboslovne ali humanistične smeri oziroma visoka strokovna
izobrazba z opravljeno specializacijo ali magisterijem družboslovne ali humanistične smeri;
 najmanj dve leti delovnih izkušenj pri vodenju javnega zavoda oziroma službe z enako ali podobno
dejavnostjo;
 poznavanje dejavnosti s širšega delovnega področja Knjižnice;
 aktivno znanje enega svetovnega jezika;
 vodstvene in organizacijske sposobnosti.
Kandidati za direktorja morajo v prijavi na razpis predložiti načrt vodenja in poslovanja Knjižnice.
Za visokošolsko izobrazbo druge stopnje ali drugo izobrazbo, ki v skladu s predpisi ustreza tej izobrazbi
se šteje, če je oseba pridobila II. bolonjsko stopnjo izobrazbe oziroma, če je po prejšnjih študijskih
programih pridobila univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo.
Za aktivno znanje slovenskega jezika kot enega izmed svetovnih jezikov se šteje, če je oseba v razpisu
zahtevano izobrazbo dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiriletno srednjo šolo. Osebe, ki
nimajo končanih ustreznih slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo s posebnim potrdilom
uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine po
javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da
visoko raven znanja slovenščine obvlada, kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem programu
za slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno štiriletno šolo.
Pogoj aktivnega znanja drugega svetovnega jezika se šteje za izpolnjenega, če je kandidat pridobil
potrdilo o aktivnem znanju tujega jezika ali če se je kandidat šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo
izobrazbe – osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri je to materni jezik) ali je dosegel VII.
stopnjo izobrazbe v okviru študija enega izmed svetovnih jezikov ali je 6 mesecev ali več opravljal dela
visokošolske zahtevnosti v tujini v tujem jeziku ali je uspešno opravil izpit iz tujega jezika na
dodiplomskem študiju.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti:



načrt vodenja in poslovanja Knjižnice;
izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti razvidna vrsta
študijskega programa in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena;
 opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje sledečih pogojev:
o zahtevane delovne izkušnje pri vodenju javnega zavoda oziroma službe z enako ali
podobno dejavnostjo,
o poznavanje dejavnosti s širšega delovnega področja Knjižnice,
(opis mora vsebovati navedbo delodajalca oz. druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat
opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela ter opis dela);



izjavo o aktivnem znanju enega svetovnega jezika;

Direktorja imenuje svet javnega zavoda Knjižnice Velenje z večino glasov vseh članov, na podlagi javnega
razpisa. Svet Knjižnice si mora pred imenovanjem direktorja pridobiti soglasje ustanovitelja ter mnenje
strokovnih delavcev Knjižnice.
Mandat direktorja traja pet (5) let in je po izteku te dobe lahko ponovno imenovan.
Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas, za čas trajanja mandata s predsednikom
sveta javnega zavoda.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku osmih (8) dni po opravljenem imenovanju.
Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Razpis za direktorja Javnega zavoda
Knjižnica Velenje, NE ODPIRAJ!« v tridesetih (30) dneh po objavi javnega razpisa na Zavodu
zaposlovanje, spletnih straneh Mestne občine Velenje in tedniku Naš čas na naslov:
Svet javnega zavoda Knjižnica Velenje, Šaleška cesta 21, Velenje.
Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom je Dimitrij Amon, predsednik sveta
javnega zavoda Knjižnica Velenje, tel: 041 705 981, e-pošta dimitrij.amon@kunigunda.si.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za
ženske in moške.
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