
Svet Javnega zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki, kultura, izobraževanje in šport (v nadaljevanju 

Svet JZ MC Šmartno ob Paki) na podlagi 32. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 

8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 15. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Mladinski 

center Šmartno ob Paki, kultura, izobraževanje in šport (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 

29/2014) ter 16. člena Statuta Javnega zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki, kultura, izobraževanje 

in šport z dne 24. 10. 2014 ter sklepa 13. seje Sveta JZ MC Šmartno ob Paki z dne 29. 9. 2022  

 

 

objavlja javni razpis za imenovanje na položaj direktorja 

Javnega zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki, kultura izobraževanje in šport 

(v nadaljevanju MC Šmartno ob Paki). 
 

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o delu za 5-letni mandat. Naloge na 

delovnem mestu direktorja se opravljajo na sedežu MC Šmartno ob Paki, Šmartno ob 

Paki 13. 

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev: 

 da so državljani Republike Slovenije; 

 da niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja 

po uradni dolžnosti, ali na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev; 

 da zoper njih ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, 

ki se preganja po uradni dolžnosti, 

 

izpolnjevati še naslednje pogoje: 

 da imajo najmanj visokošolsko izobrazbo oz. izobrazbo 1. bolonjske stopnje; 

 da imajo najmanj 5 let delovnih izkušenj na podobnih delih; 

 da izkažejo strokovno poznavanje področja dela zavoda;  

 da aktivno obvladajo slovenski jezik;  

 da imajo ustrezne komunikativne, organizacijske in vodstvene sposobnosti.  

 

Kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje, bodo imeli prednost pri izbiri: 

 da izkažejo izkušnje na vodstvenih oziroma vodilnih delovnih mestih; 

 da izkazujejo poznavanje vsaj enega od dveh mednarodno uveljavljenih jezikov, in sicer 

angleščino ali nemščino; 

 da izkazujejo znanje računalništva s področja urejanja besedil, dela s preglednicami, 

bazami podatkov, predstavitvami, internetom in e-pošto. 

 

Kandidati za direktorja morajo k prijavi na razpis priložiti: 

 program dela in razvojno vizijo delovanja zavoda za naslednje mandatno obdobje; 

 življenjepis, iz katerega bo razvidno izpolnjevanje pogojev; 

 pisno izjavo o izpolnjevanju splošnih pogojev in pooblastilo, da kandidat dovoljuje 

Svetu JZ MC Šmartno ob Paki pridobivanje podatkov o izpolnjevanju navedenih 

splošnih pogojev iz uradnih evidenc, ali namesto tega potrdilo o nekaznovanosti ter 

potrdilo, da zoper kandidata ni vložena obtožnica; 

 kopijo listine oziroma potrdila o doseženi izobrazbi, iz katere morajo biti razvidna vrsta 

študijskega programa in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba 

pridobljena; 

 dokazilo o delovni dobi – izpis o obdobjih zavarovanja; 



 opis zahtevanih delovnih izkušenj (opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma 

druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat opravljal delo, datum začetka in 

konca opravljanja dela ter opis dela); 

 izjavo o znanju slovenskega jezika na visoki ravni; 

 izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije. 

 

Šteje se, da ima kandidat ustrezno raven potrebnega znanja slovenščine, če je izobrazbo sedme 

stopnje dosegel na slovenski šoli. Kandidati, ki nimajo končane ustrezne slovenske šole, 

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 aktivnega znanja slovenščine obvlada, kdor je uspešno opravil preizkus po 

izobraževalnem programu za slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno štiriletno srednjo šolo. 

 

Šteje se, da ima kandidat znanje tujega jezika, če je uspešno zaključil srednje strokovno-

tehnično ali splošno izobraževanje, ki vključujejo štiri leta tujega jezika ali opravljen izpit iz 

tujega jezika v sklopu  dodiplomskega ali podiplomskega študija 

 

Direktorja imenuje Svet JZ MC Šmartno ob Paki s soglasjem ustanoviteljice. Mandat sedanji 

direktorici poteče 1. februarja 2023. Direktor bo po potrebi opravljal tudi dela programskega 

vodje zavoda. 

 

Kandidati morajo prijavo z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev poslati priporočeno v 

zaprti ovojnici najkasneje do 24. 10. 2022 na naslov: Svet Javnega zavoda Mladinski center 

Šmartno ob Paki, kultura izobraževanje in šport, Šmartno ob Paki 13, 3327 Šmartno ob Paki s 

pripisom: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za imenovanje direktorja/direktorice«. 

 

Nepravočasne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek. S kandidati, ki bodo izpolnjevali 

pogoje in bodo uvrščeni v ožji izbor, se lahko opravi informativni razgovor s predstavitvijo. 

 

Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o delu za čas trajanja mandata. Prijavljeni kandidati bodo 

o izbiri ali neizbiri obveščeni v zakonitem roku po objavi javnega razpisa. V kolikor nihče od 

kandidatov ne bo izbran, se javni razpis ponovi. Vse informacije o izvedbi javnega razpisa se 

lahko pridobijo na Svetu JZ MC Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 13, 3327 Šmartno ob Paki 

in na elektronskem naslovu pisarna@mcsop.si. 

 

V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, 

so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol. 

 

 

 

Predsednik Sveta JZ MC Šmartno ob Paki 

                                                   Rajko Pirnat 


