
JAVNI ZAVOD RATITOVEC 

Otoki 9 a, Železniki 

 

Na osnovi odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Javni zavod Ratitovec« (Ur.l. RS, št. 

50/06,104/06, 61/08,53/13) svet zavoda razpisuje prosto delovno mesto 

 

DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA RATITOVEC 

za 4-letno mandatno dobo 

 

Zahtevani pogoji: 

- izobrazba v tarifnem razredu VII/1  (najmanj specializacija po višješolski izobrazbi ali najmanj 

visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prva 

bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja)) 

- najmanj 5 let ustreznih delovnih izkušenj, od tega najmanj 3 leta izkušenj na vodilnih ali 

vodstvenih delovnih mestih, 

- organizacijske in vodstvene sposobnosti (reference o dosedanjem delu), 

- komunikativnost in sposobnosti za delo z ljudmi, 

- poznavanje dela z računalnikom, 

- znanje tujega jezika (ang. ali nem.), 

- predložitev programa in vizije poslovanja javnega zavoda za obdobje mandata. 

 

Zakonski pogoji: 

- aktivno znanje uradnega jezika, 

- državljanstvo Republike Slovenije, 

- ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se 

preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v 

trajanju več kot šest mesecev, 

- ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje. 

  

K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati priložiti 

program dela Javnega zavoda Ratitovec za nadaljnja štiri leta ter naslednja dokazila: 

1. 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, 

2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih 

delovnih izkušenj,  

3. izjavo kandidata, da:  

- je državljan Republike Slovenije, 

- ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po 

uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 

šest mesecev, 

- zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega 

dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,  

4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Javnemu zavodu Ratitovec 

pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.  

  

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 4 let. Nastop dela bo predvidoma 1. septembra 2019. Po 

poteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja. 

 

Kandidati naj pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo s priporočeno pošto do 

vključno 16.5.2019 na naslov: Javni zavod Ratitovec, Otoki 9a, 4228 Železniki, s pripisom: 

ne odpiraj – razpis za direktorja. 

 

Nepopolnih vlog ne bomo obravnavali. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 30 

dneh po opravljeni izbiri. 

Predsednik Sveta zavoda JZR: 

           

                                                                                   Boris Kavčič 


