
Svet zavoda Ljudske univerze Kranj,  
Cesta Staneta Žagarja 1, Kranj,  
na podlagi sklepa, sprejetega na seji  
dne 4. 3. 2014, razpisuje delovno mesto  
 

 

DIREKTORJA 
 

Kandidati morajo za imenovanje na funkcijo direktorja 
izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, 
skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/1996 in spremembe) 
in Zakonom o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 
12/1996 in spremembe): 
 

 najmanj visokošolska izobrazba (7. raven), 
 pedagoško-andragoška izobrazba, 
 strokovni izpit za delavce v vzgoji in 

izobraževanju, 
 najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega 

najmanj tri leta v izobraževanju odraslih, 
 priložen program vodenja zavoda. 

 
Kandidati morajo imeti andragoške, organizacijske, 
vodstvene in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.  
Prednost imajo kandidati, ki obvladajo vsaj en tuj jezik na 
višji ravni. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. 
Začetek dela je 1. 9. 2014. 
 
Prijave morajo vsebovati: overjene kopije dokazila o 
izobrazbi, o opravljenem strokovnem izpitu, potrdilo 
pristojnega okrajnega sodišča, da kandidat ni v 
kazenskem postopku (s priloženo osebno izjavo, da pri 
katerem koli drugem sodišču zunaj kraja stalnega 
prebivališča zoper njega ni uveden kazenski postopek za 
kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost), potrdilo ne 
sme biti starejše od 30 dni, potrdilo iz kazenske evidence 
(izda ga Ministrstvo za pravosodje in javno upravo), ki ne 
sme biti starejše od 30 dni, kratek življenjepis z opisom 
dosedanjih delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju in 
program vodenja zavoda. 
 
Pisne prijave z dokazili pošljite v 8 dneh po objavi razpisa 
na naslov: Svet zavoda Ljudske univerze Kranj, Cesta 
Staneta Žagarja 1, 4000 Kranj, s pripisom »Za razpis 
direktorja«. 
 
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v 
zakonitem roku.  
 
V razpisu uporabljeni izrazi zapisani v moški spolni 
slovnični obliki so uporabljeni kot nevtralni za moške in 
ženske. 

 
Svet zavoda Ljudske univerze Kranj 

 

Svet javnega zavoda Ljudske univerze Kranj, 
Cesta Staneta Žagarja 1, 4000 Kranj  
razpisuje na podlagi sklepa sprejetega na 
11. redni seji dne 26. 2. 2019 delovno mesto

DIREKTORJA LJUDSKE UNIVERZE KRANJ.
Kandidati morajo za imenovanje na funkcijo direktorja izpol-
njevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje skladno z 
Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževan-
ja (Uradni list RS, št. 12/1996 in spremembe) in Zakonom o izo-
braževanju odraslih (Uradni list RS, št. 06/2018):
-  izobrazba pridobljena po študijskih programih za pridobitev 

izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe pridob-
ljena po študijskih programih, ki v skladu z zakonom, ki ureja 
visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje,

-  pedagoško-andragoška izobrazba v skladu z zakonom, ki 
ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja,

- opravljen strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja, 
-  najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta v 

izobraževanju odraslih. 

Kandidati morajo imeti andragoške, organizacijske, vodstve-
ne in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Prednost 
imajo kandidati, ki obvladajo vsaj en tuji jezik na višji ravni. 

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.  
Začetek dela je 1. 9. 2019.

Prijave morajo vsebovati: 
-   overjeno kopijo dokazila o izobrazbi in o opravljenem stro-

kovnem izpitu, 
-  potrdilo pristojnega okrajnega sodišča, da kandidat ni v 

kazenskem postopku (s priloženo osebno izjavo, da pri kate-
rem koli drugem sodišču zunaj kraja stalnega prebivališča 
zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejan-
je zoper spolno nedotakljivost). Potrdilo ne sme biti starejše 
od 30 dni,

-  potrdilo iz kazenske evidence, ki ne sme biti starejše od 30 dni, 
-  kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj v 

vzgoji in izobraževanju ter treh letih v izobraževanju odraslih,
- program vodenja zavoda.

Pisne prijave z dokazili pošljite v 12-ih dneh po objavi razpisa 
na naslov: Svet javnega zavoda Ljudske univerze Kranj, Cesta 
Staneta Žagarja 1, 4000 Kranj s pripisom »Za razpis direktorja«.

Prijava bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka do 24. ure 
s priporočeno pošiljko oddana na pošto.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zako-
nitem roku.

V razpisu uporabljeni izrazi v moški spolni slovnični obliki so 
uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Svet javnega zavoda Ljudske univerze Kranj


