
Svet Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem v skladu 
s 17. členom Zakona o knjižničarstvu (UL RS, št. 87/2001), 9. členom Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne 
na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/2022 z dne 10. 6. 2022) in 
sklepom Sveta Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika o postopku izbora in 
imenovanja direktorja javnega zavoda z dne 15. 6. 2022 objavlja razpis za prosto 
delovno mesto

DIREKTORJA (m/ž)
javnega zavoda Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem.

Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat (m/ž), ki poleg splošnih 
pogojev izpolnjuje naslednje pogoje: 
• ima univerzitetno izobrazbo (predbolonjski študijski program) oziroma   
 magisterij stroke (novi bolonjski študijski program); 
• ima opravljen bibliotekarski izpit ali tega pridobi v roku enega leta po   
 imenovanju; 
• ima najmanj štiri leta delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta vodstvenih  
 ali organizacijskih delovnih izkušenj; 
• aktivno obvlada slovenski jezik; 
• pozna področje dejavnosti knjižnice; 
• predloži program razvoja knjižnice.

Prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati (m/ž) 
pošljejo do vključno 27. 6. 2022 priporočeno - prednostno v zaprti ovojnici na 
naslov: Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem,  
Na gradu 1, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom:

“Prijava na razpis – direktor”.

Predstavitve in razgovori s prijavljenimi kandidati bodo predvidoma v istem 
tednu, ko je zaključen razpis, o čemer bodo kandidati obveščeni po elektronski 
pošti.

Svet knjižnice si mora pred imenovanjem direktorja (m/ž) pridobiti soglasje občin 
ustanoviteljic, ki imajo v lasti več kot polovico soustanoviteljskega deleža, in 
mnenje občin, ki imajo manj kot polovico soustanoviteljskega deleža, ter mnenje 
strokovnih delavcev javnega zavoda.

Svet javnega zavoda bo izbranega direktorja (m/ž) Koroške osrednje knjižnice  
dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem imenoval za obdobje petih let.

Svet knjižnice bo kandidate (m/ž) vabil in obveščal izključno po elektronski pošti, 
zato je obvezna sestavina prijave tudi elektronski naslov.

O izbiri bodo kandidati (m/ž) pisno obveščeni v zakonsko določenem roku.

                                               Predsednica Sveta KOK: 
                                                                                                       Uršula Vezonik, l.r.


