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Svet zavoda Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica, 
Kidričeva ulica 36, 5000 Nova Gorica.

Obvezna dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– overjena kopija potrdila o izobrazbi in nazivu;
– overjena kopija potrdila o opravljenem strokov-

nem izpitu;
– overjeno potrdilo o opravljenem ravnateljskem 

izpitu (kandidat lahko kandidira tudi brez ravnateljskega 
izpita, pridobiti si ga mora v roku enega leta, sicer man-
dat po zakonu preneha);

– overjena kopija delovne knjižice ali izpis ZPIZ ali 
potrdilo delodajalca o delovnih izkušnjah, ki dokazuje 
vsaj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju;

– originalno potrdilo o nekaznovanosti zaradi na-
klepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 
šest mesecev;

– originalno potrdilo o nekaznovanosti zaradi kazni-
vega dejanja zoper spolno nedotakljivost in

– originalno potrdilo sodišča, da kandidat ni v ka-
zenskem postopku.

Potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 

zavoda za mandatno obdobje in opis dosedanjih delov-
nih izkušenj, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis 
(neobvezno).

Vlogo bomo upoštevali kot pravočasno, če bo za-
dnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.

Nepopolne vloge bodo izločene.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 

v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Frana Erjavca  

Nova Gorica

 Ob-1031/18

Svet zavoda Doma starejših občanov Metlika 
razpisuje na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih 
(Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 
– ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu 
(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 
– ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – 
DZ, 29/17 in 54/17), 34. člena Statuta Doma starejših 
občanov Metlika ter sklepa Sveta zavoda Doma starejših 
občanov Metlika z dne 4. 1. 2018, prosto delovno mesto

direktorja
zavoda Doma starejših občanov Metlika (m/ž)

Za direktorja zavoda (m/ž) je lahko imenovana ose-
ba, ki izpolnjuje splošne zakonske pogoje in pogoje 
določene v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu 
(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
s spremembami).

Od kandidata/ke se pričakuje, da ima organizacij-
ske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda 
in smisel za poslovnost ter delo z ljudmi.

K pisni prijavi morajo kandidati priložiti življenjepis, 
dokazila o izpolnjevanju zakonsko predpisanih pogojev 
(potrdilo o stopnji in vrsti izobrazbe, potrdilo o delovnih 
izkušnjah in potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu 
za delo na področju socialnega varstva) ter program in 
vizijo dela zavoda.

Mandat direktorja/ice traja pet let. Z izbranim kan-
didatom/ko bo sklenjena pogodba za čas trajanja man-
data.

Kandidat/ke se morajo prijaviti na razpis v roku 
8 dni po njegovi objavi. Svet zavoda prepozno prispelih 
in nepopolnih vlog ne bo obravnaval.

Pisne prijave z vsemi dokazili naj kandidati pošljejo 
na naslov: Svet zavoda Doma starejših občanov Metlika, 
Mestni trg 16, 8330 Metlika, z oznako »Za razpis direk-
torja/ice«, s pripisom »Ne odpiraj«.

O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni v roku, do-
ločenem z zakonom.

Svet zavoda Doma starejših občanov Metlika

Št. 139-1-03-17 Ob-1032/18

Na podlagi 32. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00 in 127/06) ter 17., 
18. in 35. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Za-
vod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika« 
(Naš časopis št. 398/12 – UPB) Svet zavoda »Zavod Iva-
na Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika«, Tržaška 
cesta 9, Vrhnika, objavlja javni natečaj za delovno mesto

direktorja
javnega zavoda »Zavod Ivana Cankarja za kulturo, 

šport in turizem Vrhnika«
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandi-

dat, ki poleg splošnih pogojev iz Zakona o javnih usluž-
bencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 
40/12 – ZUJF) izpolnjuje še naslednje pogoje:

– ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo,
– ima najmanj dve leti vodstvenih izkušenj,
– ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na vsaj 

enem od področij dejavnosti zavoda ali tri leta delovnih 
izkušenj na področju projektnega managementa,

– ima osnovno raven znanja svetovnega jezika.
Direktor mora poleg nalog poslovodenja opravljati 

tudi strokovne naloge na področju ravnanja z objekti, ki 
jih ima zavod v upravljanju.

Pisni vlogi mora kandidat priložiti:
1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zah-

tevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja 
in smer ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba 
pridobljena,

2. pisno izjavo o pridobljenih delovnih izkušnjah na 
vodstvenih mestih,

3. pisno izjavo o pridobljenih delovnih izkušnjah 
na vsaj enem od področij dejavnosti zavoda ali o pri-
dobljenih delovnih izkušnjah na področju projektnega 
managementa,

4. pisno izjavo, da ima osnovno raven znanja sve-
tovnega jezika,

5. pisno izjavo o poznavanju področja ravnanja 
z objekti,

6. pisno izjavo, 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 vložena pravnomočna obtožnica 
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po 
uradni dolžnosti,

7. izjavo, da za namen tega natečajnega postop-
ka dovoljuje Svetu zavoda »Zavod Ivana Cankarja za 
kulturo, šport in turizem Vrhnika« pridobitev podatkov iz 
6. točke iz uradne evidence,

8. strategijo zavoda za mandatno obdobje.
Svet zavoda bo imenoval direktorja za mandatno 

dobo petih let; po izteku te dobe je lahko ponovno ime-
novan.

Rok za prijavo je 8 dni od objave tega razpisa 
v Uradnem listu RS. Pisno vlogo s prilogami in s krat-
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kim življenjepisom naj kandidati pošljejo priporočeno na 
naslov: Svet zavoda »Zavod Ivana Cankarja za kulturo, 
šport in turizem Vrhnika«, Tržaška cesta 9, 1360 Vrh-
nika, s pripisom: »Ne odpiraj – Javni natečaj za direk-
torja«. Vloge kandidatov, ki ne bodo popolne, ne bodo 
uvrščene v izbirni postopek. Prijavljeni kandidati bodo 
o izbiri pisno obveščeni v roku 30 dni po opravljeni izbiri.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v mo-
ški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za žen-
ske in moške.

Svet zavoda »Zavod Ivana Cankarja za kulturo, 
šport in turizem Vrhnika«

 Ob-1033/18

Svet zavoda Osnovne šole Fram, Turnerjeva 
ulica 120, 2313 Fram, na podlagi Zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni 
list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09 in 20/11), 
84. člena Poslovnika o delu sveta zavoda Osnovne šole 
Fram z dne 8. 12. 2016 in sklepa sveta zavoda št. 3 
z dne 4. 12. 2017 razpisuje prosto delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje funkcije 

ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in 
posebne pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list 
RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 
49/16 – popr.).

Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vode-
nje zavoda.

Predviden začetek dela je 1. 9. 2018. Izbrani kan-
didat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo 
z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem me-
stu ravnatelja za polni delovni čas.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev morajo vsebovati: dokazila o izobrazbi, nazivu, 
opravljenem strokovnem in ravnateljskem izpitu, delov-
nih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju ter potrdila o ne-
kaznovanosti (izpis iz kazenske evidence Ministrstvo za 
pravosodje, potrdilo pristojnega okrajnega sodišča, da 
kandidat/-ka ni v kazenskem postopku ter pisno izjavo, 
da zoper kandidata/-ke ni uveden kazenski postopek 
pri katerem koli drugem sodišču zoper spolno nedota-
kljivost). Prijavi je potrebno priložiti še program vodenja 
zavoda in življenjepis.

Vaše vloge sprejemamo do vključno 27. 1. 2018 
na zgornjem naslovu s pripisom: »Razpis za ravnatelja 
– ne odpiraj«.

Kandidati/-ke bodo pisno obveščeni o imenovanju 
v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Fram

 Ob-1036/18

Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona 
o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečišče-

no besedilo, 33/07, 45/08 in 91/13), Notarska zbornica 
Slovenije na predlog notarke Polke Bošković iz Kopra 
razpisuje

eno prosto mesto notarskega pomočnika
pri notarki Polki Bošković iz Kopra

Za notarskega pomočnika je lahko imenovan uni-
verzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz 
1., 2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena 
Zakona o notariatu. Pisne prijave na razpisano me-
sto notarskega pomočnika, z življenjepisom in dokazili 
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, sprejema Notarska 
zbornica Slovenije, Ljubljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni 
po objavi.

Notarska zbornica Slovenije

 Ob-1078/18

Na podlagi 12. člena Statuta Kemijskega inštituta 
Kemijski inštitut objavlja javni razpis za imenovanje

vodje Odseka za anorgansko kemijo  
in tehnologijo (m/ž)

in vodje Odseka za polimerno kemijo  
in tehnologijo (m/ž)

Od kandidatov pričakujemo najvišjo stopnjo izo-
brazbe s področja naravoslovja, ustrezne delovne izku-
šnje in strokovno znanje na najvišji ravni področja dela 
odseka. Pričakujemo dobre vodstvene in organizacijske 
sposobnosti, izkušnje s področja pridobivanja novih pro-
jektov in odlično znanje angleškega jezika.

Kandidatom ponujamo delo v stimulativnem delov-
nem okolju z najboljšo raziskovalno opremo in možnost 
strokovnega in osebnega razvoja.

Vodjo odseka iz liste kandidatov, ki jo oblikuje Znan-
stveni svet Kemijskega inštituta, imenuje direktor. Vodja 
je imenovan za 5 let in je po končanem mandatu lahko 
znova imenovan.

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– doktorat znanosti s področja dejavnosti odseka,
– mednarodno primerljivi raziskovalni ali tehnolo-

ško-razvojni rezultati v zadnjih petih letih,
– vodstvene in organizacijske sposobnosti po 

29. členu Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 22/06 s spr.).

Prijava mora vsebovati:
– življenjepis in bibliografske podatke,
– program dela odseka.
Informacije so kandidatom na voljo v Splošni službi 

Kemijskega inštituta po tel. +386/1/47-60-217.
Pisne ponudbe z ustreznimi dokazili pošljite 

v 15 dneh po objavi na naslov: Kemijski inštitut, p.p. 660, 
Hajdrihova 19, 1001 Ljubljana, z oznako »Razpis vodja 
D09-2018« in »Razpis vodja D07-2018«.

Kandidati, ki bodo izpolnjevali formalne pogoje raz-
pisa, bodo vabljeni na strokovno predavanje pred Znan-
stvenim svetom Kemijskega inštituta.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh od 
dneva objave razpisa.

Kemijski inštitut




