
 

V skladu z 10. členom ODLOKA o ustanovitvi javnega zavoda Zgornjesavinjski ZD Nazarje (Uradno 

glasilo slovenskih občin, št. 50/2013), 8. in 11. člena STATUTA javnega zavoda Zgornjesavinjski ZD 

Nazarje z dne 16. 04. 2014  in sklepa SVETA zavoda Zgornjesavinjski ZD Nazarje z dne, 9.01.2020, 

 

Svet zavoda razpisuje prosto delovno mesto 

 

DIREKTORJA ZGORNJESAVINJSKEGA ZDRAVSTVENEGA DOMA NAZARJE 

 Kandidat/kandidatka (v nadaljevanju kandidat) za direktorja zavoda mora ob pogojih določenih z 

zakonom, ki ureja zavode in odlokom o ustanovitvi javnega zavoda izpolnjevati še naslednje pogoje: 

-   imeti mora visoko strokovno izobrazbo,   

-  da ima opravljen strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka, v kolikor ga nima, 

    ga mora opraviti v roku 3 mesecev po nastopu funkcije, sicer mu delovno razmerje 

    preneha, 

-  da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, 

-  da obvlada slovenski jezik, 

-  kandidat za direktorja mora k prijavi predložiti program dela zavoda in njegovo vizijo 

   razvoja za mandatno obdobje. 

 

Kandidat mora k prijavi priložiti dokazila: 

 

- dokazilo o izobrazbi - fotokopijo diplome, 

- potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu iz splošnega upravnega postopka – ni 

  pogoj za prijavo, 

- opis dosedanjih delovnih aktivnosti, iz katerih bo razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih 

  delovnih izkušenj, 

- elektronski naslov za obveščanje. 

 

Izbrani kandidat bo imenovan, ob pogoju soglasja sveta ustanoviteljic, za dobo štirih let in bo opravljal 

funkcijo direktorja s polnim delovnim časom. Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas trajanja 

mandata. 

Za uradno objavo razpisa se upošteva objava v katalogu informacij javnega značaja zavoda 

Zgornjesavinjski ZD Nazarje, dne 31.1.2020. 

 

Kandidati pošljejo pisne prijave z oznako na ovojnici » Ne odpiraj – razpis za direktorja« 

na naslov: 

Zgornjesavinjski ZD Nazarje, 

Zadrečka cesta 14, 

3331 Nazarje 

 

Kot pravočasne se bodo upoštevale prijave, ki bodo do 10.2.2020 vročene zavodu ali oddane 

do tega dne priporočeno na pošto. 

O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku 30 dni od dneva objave razpisa. 

Svet zavoda ZSZD Nazarje 


