Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
77/2007-UPB1, 56/2008, 94/2009 Odl.US: U-I-278/07-17, 4/2010, 20/2011, 100/2011
Odl.US: U-I-210/10-10), 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 45/1994
Odl.US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998 Odl.US: U-I-34/94, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP) in
14. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno informacijsko turistični center Arnold
Tovornik s knjižnico Selnica ob Dravi (MUV, št. 3/2015), Občinski svet Občine Selnica ob
Dravi in Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, razpisuje prosto delovno
mesto:
DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA »CENTER ARNOLD TOVORNIK SELNICA OB
DRAVI«
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev
izpolnjevati naslednje pogoje:
univerzitetna izobrazba oz. druga bolonjska stopnja ali visokošolska izobrazba,
najmanj 5 let vodstvenih delovnih izkušenj na strokovnem področju dejavnosti,
zavoda, od tega 3 leta delovnih izkušenj na vodstvenem položaju,
strokovno poznavanje področja dela zavoda,
izkazuje sposobnost za vodenje zavoda,
aktivno znanje slovenskega jezika,
znanje angleškega ali nemškega jezika,
je državljan Republike Slovenije.
Kandidat mora k prijavi predložiti:
program dela in razvoja javnega zavoda za njegovo mandatno obdobje,
življenjepis z navedbo splošnih podatkov o izobrazbi in delovnih izkušnjah,
dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev,
izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in
5. da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
6. izjavo kandidata, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
7. izjavo kandidata, da za namen izbirnega postopka dovoljuje Občini Selnica ob Dravi
pridobitev podatkov iz četrte, pete in šeste alineje te točke o izpolnjevanju navedenih
pogojev iz uradnih evidenc.
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V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna
dokazila. (izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije (državljanstvo se preveri z vpogledom
v osebni dokument).

Direktorja imenuje Občinski svet Občine Selnica ob Dravi po predhodnem mnenju Sveta
zavoda. Na podlagi akta o imenovanju direktorja, sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu
Sveta zavoda njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas,
za čas trajanja mandata.
Mandat direktorja traja pet let in je po izteku te dobe lahko ponovno imenovan.
Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati pošljejo v zaprti ovojnici z označbo:
»Ne odpiraj – Javni razpis za direktorja javnega zavoda Center Arnold Tovornik
Selnica ob Dravi", na naslov: Občina Selnica ob Dravi, Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi in sicer do
vključno 11.04.2016.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 30 dni po zaključku javnega razpisa.

Nepopolne in nepravočasne prijave kandidatov ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
V izbirni postopek se uvrstijo kandidati, ki v zgoraj navedenem roku pošljejo popolno prijavo
ali iz njihove prijave izhaja, da izpolnjujejo razpisne pogoje. V primeru, da kandidat poda
nepopolno prijavo, za katero se šteje, da ne vsebuje vseh prilog, ki so navedene v objavi
javnega razpisa, ali ne navede razlogov, zaradi katerih prilog ni predložil, ali poda prijavo, iz
katere ni mogoče razbrati, da izpolnjuje razpisne pogoje, se kandidatova vloga ne uvrsti v
izbirni postopek. Če Komisija oceni, da so pomanjkljivosti prijave nebistvene, lahko kandidata
pozove k dopolnitvi prijave.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot
nevtralni za ženske in moške.

E-naslov za pojasnila: darja.slivnjak@selnica.si
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