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Na podlagi 35. člena Zakona o Zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L,
36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP), 21. člena Odloka o ustanovitvi zavoda Energetska agencija za
Savinjsko, Šaleško in Koroško (Uradni vestnik MO Velenje, št. 18/2006, Uradni list RS, št. 47/2006 in
št. 53/2006) in 12. člena Statuta Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško Svet
zavoda KSSENA objavlja
javni natečaj za imenovanje
DIREKTORJA
Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško.
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
- univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba naravoslovne smeri,
- najmanj 5 let delovnih izkušenj,
- znanje slovenskega jezika,
- znanje vsaj enega svetovnega jezika,
- vodstvene sposobnosti.
Ob prijavi na javni razpis je kandidat za direktorja dolžan priložiti ob drugih dokazilih tudi življenjepis z
opisom dosedanje poklicne kariere in program poslovnega in programskega razvoja zavoda za
mandatno obdobje.
Naloge direktorja:
- zastopa in predstavlja zavod,
- načrtuje, organizira in vodi strokovno delo ter poslovanje zavoda in odgovarja za zakonitost in
strokovnost dela,
- sodeluje pri delu strokovnega sveta in sveta zavoda brez pravice odločanja,
- nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
- predlaga svetu sprejem strateškega načrta,
- sprejema letni program dela in finančni načrt,
- sprejema akt o notranji organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v
zavodu, če so ti organizirani,
- sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v
zavodu, če so ti organizirani,
- sprejema kadrovski načrt,
- sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
- sprejema druge akte zavoda, če ni s predpisi ali s tem odlokom določeno, da jih sprejema svet
zavoda,
- sklepa pogodbe za izvajanje dejavnosti zavoda,
- skrbi za produktivnost in ekonomičnost poslovanja zavoda,
- oblikuje predloge novih programov in dodatnih storitev,
- skrbi za promocijo zavoda,
- skrbi za sodelovanje z drugimi zavodi in organizacijami,
- določa podatke, ki štejejo za poslovno skrivnost,
- izdaja sklepe ter imenuje komisije, delovne skupine in druga delovna telesa za proučitev določenih
vprašanj ali izvedbo določenih nalog iz svoje pristojnosti,
- odloča o sklepanju in prenehanju delovnega razmerja, razporeja delavce in izvaja druge pristojnosti s
področja delovnih razmerij v skladu z veljavno zakonodajo,
- imenuje namestnika direktorja in druge delavce s posebnimi pooblastili,
- sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima,
- zagotavlja obveščanje zaposlenih v skladu z veljavnimi predpisi,
- poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
- pripravi letno poročilo o delu in poslovanju zavoda,
- izvršuje sklepe in druge odločitve sveta zavoda in izvaja sprejete kratkoročne in dolgoročne
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programe ustanovitelja,
- skrbi za dobro gospodarjenje s sredstvi,
- opravlja druge zadeve, ki jih določajo zakon in drugi predpisi, ta odlok in splošni akti zavoda.
Za aktivno znanje slovenskega jezika kot enega izmed svetovnih jezikov se šteje, če je oseba v
razpisu zahtevano izobrazbo dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiriletno srednjo
šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo s
posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu
znanja slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki
Sloveniji. Pri tem se šteje, da visoko raven znanja slovenščine obvlada, kdor je uspešno opravil
preizkus po izobraževalnem programu za slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno štiriletno šolo.
Pogoj aktivnega znanja drugega svetovnega jezika se šteje za izpolnjenega, če je kandidat pridobil
potrdilo o aktivnem znanju tujega jezika (angleščina/nemščina) ali če se je kandidat šolal v tujem
jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri je to
materni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo izobrazbe v okviru študija enega izmed svetovnih jezikov ali je
6 mesecev ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini v tujem jeziku ali je uspešno opravil
izpit iz tujega jezika na dodiplomskem študiju.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki imajo najmanj pet let delovnih izkušenj in od tega vsaj 3 leta
na vodilnem delovnem mestu.
Zaželeno je, da imajo kandidati, ki se bodo na razpis prijavili izveden najmanj en projekt v vlogi vodje
projekta/koordinatorja na programu Obzorje 2020 (H2020), IEE (Intelligent energy europe), Interreg
in/ali na programih teritorialnega sodelovanja (Cilj3) ali drugih programih, ki jih (so)financira EK, ter da
kandidati priložijo vizijo razvoja zavoda za mandatno obdobje 4 let v skladu z evropskimi energetskimi
smernicami, programi Evropskega teritorialnega sodelovanja v obdobju 2020-2024 ter okvirnim
programom za raziskave in inovacije Obzorje 2020 in LIFE program (2021-2027).
Kandidat mora k prijavi priložiti:
• življenjepis z opisom dosedanje poklicne kariere in program poslovnega in programskega
razvoja zavoda za mandatno obdobje;
• izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti razvidna vrsta
študijskega programa in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena;
• opis zahtevanih delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje zahtevanih pogojev in
vodstvene sposobnosti (opis mora vsebovati navedbo delodajalca oz. druge fizične ali pravne
osebe, za katero je kandidat opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela ter opis
dela);
• Izjavo/dokazilo o aktivnem znanju enega svetovnega jezika;
• dokazilo o delovni dobi - izpis o obdobjih zavarovanja,
• potrdilo/ izjavo kandidata o nekaznovanosti,
• izjavo kandidata, da za namen razpisnega postopka dovoljuje Svetu Zavoda KSSENA, ki
objavlja razpis, pridobitev potrebnih podatkov iz uradnih evidenc,
• izjavo kandidata, kjer s podpisom jamči za verodostojnost podatkov in listin.
Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa po pridobitvi soglasja
ustanoviteljev zavoda.
Mandat direktorja traja štiri leta. Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana za
direktorja.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku osmih (8) dni po izdaji odločbe o izbiri
Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Razpis za direktorja Javnega zavoda,
Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško – Zavod KSSENA, NE ODPIRAJ!«
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v petnajstih (15) dneh po objavi javnega razpisa na Zavodu za zaposlovanje, spletnih straneh Zavoda
KSSENA in tedniku Novi tednik, na naslov:
Svet javnega Zavoda KSSENA, Titov trg 1, Velenje.
Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom je Nedisa Trumić, 03-8961-520,
Zavod KSSENA.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za
ženske in moške.

Predsednik Sveta zavoda KSSENA
Dr. Adnan GLOTIĆ

