
Občina Domžale na podlagi 15. člena Odloka o Kulturnem domu Franca Bernika Domžale (Uradni 

vestnik Občine Domžale, št. 11/03, 1/04-popr. in 6/12), razpisuje prosto delovno mesto 

 

DIREKTORJA (M/Ž) KULTURNEGA DOMA 

FRANCA BERNIKA DOMŽALE 

 

Kandidat, ki se bo prijavil na razpis mora, poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo 

delovnopravni predpisi, izpolnjevati naslednje pogoje: 

 ima končano 6. raven izobrazbe in najmanj deset let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih 

mestih na področju kulture ali ima končano 7. raven izobrazbe in najmanj pet let delovnih 

izkušenj na vodstvenih delovnih mestih na področju kulture, 

 ima organizacijske sposobnosti, 

 pozna dejavnosti s področja dela Kulturnega doma Franca Bernika Domžale, 

 je državljan Republike Slovenije. 

 

Mandat direktorja traja 5 let, po izteku te dobe je lahko ponovno imenovan. 

 

Prijava kandidata mora vsebovati: 

1. življenjepis, 

2. izjavo kandidata 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, 

3. opis delovnih izkušenj: pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je 

razvidno izpopolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih 

mestih na področju kulture. V izjavi kandidat navede: 

- naziv in naslov delodajalca ter delovno mesto, na katerem je kandidat opravljal delo, 

- datum sklenitve (dan, mesec, leto) in datum prekinitve (dan, mesec, leto) delovnega 

razmerja pri posameznemu delodajalcu,  

- ter kratek opis del, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu;  

4. referenčna potrdila glede izkazanih organizacijskih in vodstvenih sposobnosti,  

5. vizijo razvoja in delovanja Kulturnega doma Franca Bernika Domžale za mandatno obdobje, 

6. izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije,  

7. izjavo kandidata, da za namen tega postopka dovoljuje Občini Domžale pridobitev podatkov o 

izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc.  V primeru, da kandidat z 

vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila (kopija 

diplome, potrdilo o državljanstvu). 

 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki na naslov OBČINA DOMŽALE, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale, z 

oznako: »Prijava na razpis za direktorja - Kulturni dom Franca Bernika Domžale – Ne odpiraj!«. 

 

Rok za prijavo je 14 dni od objave na spletni strani Občine Domžale in pri Zavodu RS za 

zaposlovanje. 

 

Kandidati bodo o izidu razpisa pisno obveščeni predvidoma v roku 8 dni po zaključenem postopku 

izbire. 

 

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 

ženske in moške. 

 

 

OBČINA DOMŽALE 

 


