Javni natečaj za zasedbo položaja direktorja Javnega kulturnega zavoda Narodni dom
Mežica
Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (ZZ, Uradni list RS, št. 12/1991 in naslednjih), 9. člena
Odloka o ustanovitvi javnega kulturnega zavoda Narodni dom Mežica (Uradni list RS, št.
26/2006, 102/2006 in 39/2015) objavlja Svet Javnega kulturnega zavoda Narodni dom
Mežica javni natečaj za zasedbo položaja
»direktor Javnega kulturnega zavoda Narodni dom Mežica«
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za
ženske in moške.
Delovno področje - naloge direktorja:
- organizira delo javnega zavoda,
- sprejema strateški načrt, ki upošteva cilje in prioritete lokalnega programa za
kulturo,
- sprejema program dela,
- sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnega
sindikata v javnem zavodu,
- sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju
reprezentativnega sindikata v javnem zavodu,
- sprejema kadrovski načrt,
- sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
- sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delom javnega
zavoda,
- poroča ustanovitelju in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na
delovanje javnega zavoda,
- pripravi letno poročilo,
- sklepa zavodsko kolektivno pogodbo,
- je obvezno prisoten na vseh sejah sveta javnega zavoda.
Poleg splošnih zakonskih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
- da so državljani Republike Slovenije,
- da imajo najmanj višjo strokovno izobrazbo,
- da imajo najmanj 5 let delovnih izkušenj, priporočljive izkušnje pri vodenju in
organizaciji kulturnih in drugih prireditev,
- da poznajo delovanje zavoda in kulturnih institucij v Republiki Sloveniji,
- da izkazujejo delovne rezultate iz katerih izhaja, da lahko uspešno in strokovno
opravlja dela organizacijskega in programskega direktorja,
- da s svojimi izkušnjami in dosedanjim delom dokazujejo vodstvene sposobnosti.

Kot delovne izkušnje se štejejo 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. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti,
kot je delovno mesto za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja
takega dela in stopnja izobrazbe.
Od kandidatov pričakujemo, da imajo vodstvene in organizacijske sposobnosti, da poznajo
delo z računalnikom v okolju Windows in imajo opravljen vozniški izpit B kategorije.
Prijava mora vsebovati naslednje:
- izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna
stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova na kateri je bila izobrazba pridobljena,
- opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih
delovnih izkušenj.
Zaželeno je, da pisna prijava vsebuje tudi kratek življenjepis in navedbo o tem, katera druga
znanja in veščine je kandidat poleg formalne izobrazbe pridobil.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena ustrezna pogodba obligacijskega prava z delovnim
časom 8 ur tedensko (32 ur mesečno), za dobo petih let, z možnostjo ponovnega
imenovanja. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Narodnega doma v Mežici, Trg 4.
aprila 4, Mežica.
Formalno nepopolne in nepravočasne vloge se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo:
»prijava na javni natečaj za zasedbo položaja direktorja Javnega kulturnega zavoda
Narodni dom Mežica«, na naslov: Javni kulturni zavod Narodni dom Mežica, Trg 4. aprila
4, Mežica in sicer v roku 8 dni od objave na uradni spletni strani ustanoviteljice in na spletni
strani zavoda.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Blaž Šušel na tel. št.: 031 616 899.
Svet Javnega kulturnega zavoda Narodni dom Mežica

