Na podlagi 32. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC
in 127/06 – ZJZP), 15., 16. in 17. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zavod za mladino
in šport Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja št. 15/20), Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja pri Občinskem svetu Občine Trbovlje objavlja javni razpis za zasedbo delovnega
mesta
direktorja javnega zavoda Zavod za mladino in šport Trbovlje
Za direktorja javnega zavoda je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, ki jih
določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjuje naslednje pogoje:




da ima visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnja) ali opravljeno specializacijo po
visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja),
da ima najmanj štiri leta delovnih izkušenj,
da predloži program dela in razvoja zavoda za obdobje štirih let.

Opis del in nalog direktorja:














zastopa in predstavlja zavod,
organizira delo zavoda,
odgovarja za zakonitost in strokovnost delovanja zavoda,
pripravlja razvojni načrt zavoda za obdobje štirih let,
zagotavlja vsebinske, tehnične in administrativne pogoje za delo sveta zavoda,
svetu zavoda predlaga program dela,
sprejema akt o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, oboje po predhodnem mnenju
reprezentativnega sindikata v zavodu, če je le-ta organiziran,
sprejema kadrovski načrt,
načrtuje in izvaja kadrovsko politiko,
v okviru sprejetega finančnega načrta sprejme načrt nabav osnovnih sredstev,
investicijskega vzdrževanja in investicij,
sprejema druge akte, ki urejajo področje dela zavoda,
pripravi letno poročilo,
opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon ali odlok.

Prijava kandidata mora vsebovati:





življenjepis,
dokazilo glede zahtevane izobrazbe, iz katerega morata biti razvidna stopnja in smer
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
dokazilo, s katerim kandidat izkazuje delovne izkušnje,
izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Občini Trbovlje pridobitev podatkov o
izpolnjevanju pogojev iz uradnih evidenc.

Kandidat mora ob prijavi predložiti program dela in razvoja zavoda za obdobje štirih let.

Zaželeno je, da kandidat v življenjepisu poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in
veščine, ki jih je pridobil.
Postopek izbire kandidata bo izvedla Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Občine Trbovlje.
Izbrani kandidat bo imenovan po predhodnem mnenju sveta zavoda za dobo štirih let z
možnostjo ponovnih imenovanj.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas trajanja mandata.
Kandidati naj prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljejo v 8 dneh po objavi
razpisa v zaprti kuverti z označbo »razpis za direktorja Zavoda za mladino in šport Trbovlje - ne
odpiraj«, na naslov: Občina Trbovlje, Občinski svet – Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje.
Nepravočasne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Izbirni postopek se bo opravil s
kandidati, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo pogoje iz javnega razpisa.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 15 dneh po seji občinskega sveta, na
kateri bo izbira opravljena.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot
nevtralni za ženske in moške.
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