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Obr. PDM-1: sporočilo o prostem delovnem mestu 

Registrska številka prijave: OU22373  

Delodajalec: MŠO: 5518164000 šifra SKD: 91.011  Dejavnost knjižnic 
KNJIŽNICA KSAVERJA MEŠKA SLOVENJ GRADEC
RONKOVA ULICA 4
2380 SLOVENJ GRADEC

   

Upravna enota prostega delovnega mesta oz. vrste dela:  5549  SLOVENJ GRADEC 

Na prosto delovno mesto bomo zaposlili:  1 

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela:  DIREKTOR/DIREKTORICA JAVNEGA ZAVODA KNJIŽNICE KSAVERJA 
MEŠKA 
SLOVENJ GRADEC - M/Ž 

Podroben opis delovnega mesta:  -ZASTOPA, PREDSTAVLJA IN VODI POSLOVANJE ZAVODA TER ODGOVARJA 
ZA ZAKONITOST IN STROKOVNOST DELA ZAVODA, - ORGANIZIRA DELO JAVNEGA ZAVODA, - SPREJEMA 
STRATEŠKI NAČRT, KI UPOŠTEVA CILJE IN PRIORITETE LOKALNEGA PROGRAMA ZA KULTURO, - 
SPREJEMA PROGRAM DELA, - SPREJEMA AKT O ORGANIZACIJI DELA, O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST, 
KADROVSKI NAČRT, 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 JAVNEGA ZAVODA IN NALOGE V SKLADU Z 
ZAKONODAJO NA PODROČJU KNJIŽNIČARSTVA 

Izobrazba po Klasius:  170  visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.,  

Alternativna izobrazba:   
Nacionalna pokl. kvalifikacija (certifikat):   

Trajanje zaposlitve:  določen čas  5 letni mandat Vrsta zaposlitve:  polni delovni čas 

Zahtevane delovne izkušnje:  5 let Poskusno delo:  ne 

Zahtevan vozniški izpit kategorije:  B 

Zahtevano znanje jezikov:  AN - angleški jezik razumevanje-zadovoljivo govorjenje-zadovoljivo pisanje-zadovoljivo 

Zahtevana rač. znanja:  1 - urejevalniki besedil - 1 - osnovno
 2 - delo s preglednicami - 1 - osnovno
 4 - delo z bazami podatkov - 1 - osnovno 

Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo:  – ima najmanj univerzitetno 
izobrazbo družboslovne, humanistične, umetnostne ali izobraževalne smeri (pod zahtevano izobrazbo je 
mišljena izobrazba sedme ravni, določena z uredbo o klasifikacijskem sistemu izobraževanja in usposabljanja, 
in sicer: visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), specializacija oziroma magisterij po visokošolski 
strokovni izobrazbi (prejšnji) ali magistrska izobrazba (2. bolonjske stopnje); – ima opravljen izpit iz 
bibliotekarske stroke, v skladu z zakonom, ki ureja knjižničarstvo in podzakonskim aktom, ki določa pogoje za 
opravljanje bibliotekarskega izpita oziroma ga je dolžan opraviti v roku enega leta od nastopa mandata; – ima 
najmanj pet let delovnih izkušenj, ki se presojajo v skladu s 13. točko 6. člena Zakona o javnih uslužbencih 
(Uradni list RS, št. 63/07, s spremembami in dopolnitvami). Zaželene so izkušnje v bibliotekarski oziroma 
knjižničarski stroki; – ima vodstvene sposobnosti; – ima znanje uradnega jezika,  – ni bil pravnomočno 
obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni bil obsojen na 
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.  Kandidat oziroma kandidatka mora prijavi priložiti 
življenjepis, dokazila o izpolnjevanju pogojev (dokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev, o izobrazbi in 
delovnih izkušnjah) ter program delovanja in razvoja zavoda v prihodnjih petih letih. 

Zavod naj prosto delovno mesto oz. delo objavi:  v prostorih Zavoda, na spletnih straneh in v medijih 
Objava tudi na naslednjih UE:   

Rok za prijavo kandidatov:  8  dni.

Način prijave kandidatov:  kandidati naj pošljejo vlogo po pošti 

Posebne zahteve delodajalca:   
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Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ:  CILKA SEDAR, 02 88 39353, cilka.sedar@sg.sik.si 
Kontakt delodajalca za BO:  CILKA SEDAR, 02 88 39353, cilka.sedar@sg.sik.si 

Posredovanje ZRSZ:   

Druga sporočila, opombe:

Datum sprejema prijave: 18.1.2023 Datum objave v prostorih zavoda: 20.1.2023
Rok za prijavo kandidatov: 28.1.2023


