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Občina Žalec, Občinski svet Občine Žalec, na podlagi 11. in 14. člena Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec (Uradni list RS št. 41/04, 31/09, 44/09) objavlja prosto 
delovno mesto: 
 

direktorja  
javnega zavoda ZKŠT Zavod  za kulturo, šport in tur izem Žalec 

 (v besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 
moške in ženske) 

 
Za direktorja javnega zavoda so lahko imenovani kandidati, ki poleg splošnih pogojev, ki jih določajo 
predpisi s področja delovnega prava, izpolnjuje naslednje pogoje: 
- univerzitetna ali visoka strokovna s specializacijo oziroma magisterijem ekonomske ali druge 

ustrezne smeri izobrazbe;  
- deset let delovnih izkušenj, od tega vsaj tri leta na vodilnih in vodstvenih mestih; 
- organizacijske sposobnosti in izkušnje; 
- poznavanje dejavnosti kulture, športa in turizma. 

 
Kandidati morajo k prijavi na razpis predložiti: 
- strateški načrt zavoda za mandatno obdobje in program dela  
- življenjepis  
- dokazila o izpolnjevanju pogojev.  

 
Naloge direktorja so:  
– organizira in vodi delo zavoda,  
– sprejema strateški načrt,  
– sprejema program dela,  
– sprejema akt o organizaciji dela,  
– sprejema akt o sistematizaciji delovnih mest,  
– sprejema kadrovski načrt,  
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,  
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda,  
– poroča ustanoviteljici in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,  
– pripravi letno poročilo,  
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima  
– in druge naloge, določene z ustanovitvenim aktom.  
 
Mandat direktorja traja pet let.  
Direktor sklene delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata. 
 
Na podlagi akta o imenovanju predsednik sveta javnega zavoda ZKŠT Zavod  za kulturo, šport in turizem 
Žalec sklene z imenovanim direktorjem pogodbo o zaposlitvi. 
 
Postopek izbire kandidatov bo izvedla Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter 
priznanja. 
 
Komisija, ki bo po pooblastilu vodila postopek in pripravila predlog za imenovanje kandidata bo v prvi 
fazi pregledala vse prispele prijave in ugotovila izpolnjevanje zahtevanih pogojev razpisa. 
Kandidati za direktorja, ki bodo izpolnjevali zahtevane pogoje iz razpisa bodo v drugi fazi postopka 
vabljeni na predstavitev strateškega programa zavoda za mandatno obdobje in osebno predstavitev. 
 
Izobrazba kandidatov se bo ugotavljala na podlagi overjene kopije diplome ali pisne izjave kandidatov, 
da imajo zahtevano raven in smer strokovne izobrazbe z datumom zaključka izobraževanja in ustanove, 
na kateri je bila izobrazba pridobljena. 
 






