
 

 

 
 
 
 
Na podlagi 34. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – 
uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A) in 29. ter 30. 
člena Statuta Inštituta za narodnostna vprašanja, št. 900-01/2011/40, z dne 23.11.2011 Inštitut 
za narodnostna vprašanja, Erjavčeva 26, Ljubljana, objavlja javni razpis za  
 
 

direktorja inštituta 
 
 
1. Za direktorja Inštituta za narodnostna vprašanja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje 
naslednje pogoje: 
 

- ima doktorat znanosti s področja dejavnosti Inštituta; 
- izkazuje mednarodno primerljive raziskovalne ali tehnološko-razvojne rezultate v 

zadnjih petih letih, 
- izkazuje sposobnost za organiziranje in vodenje, 
- aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik, 
- izpolnjuje druge pogoje, ki jih določa zakon. 

 
2. Prijava mora vsebovati:  
 

- dokazilo o izobrazbi; 

- dokazila o izpolnjevanju pogojev za vodjo raziskovalnega projekta iz 2. in 3. alineje 
prvega odstavka 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti; 

- dokazilo o aktivnem znanju enega svetovnega jezika; 

- opis delovnih izkušenj, ki vsebuje navedbo vseh dosedanjih zaposlitev z datumom 
sklenitve in prenehanja delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu in opis del in 
nalog, ki jih je kandidat opravljal pri posameznem delodajalcu. 

 
Za dokazila o izpolnjevanju pogojev za vodjo raziskovalnega projekta iz 2. in 3. alineje prvega 
odstavka 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti se štejejo dokazila v skladu s 
Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta 
(Uradni list RS, št. 41/09, 72/11).  
 
Za dokazilo o aktivnem znanju svetovnega jezika se šteje dokazilo, da se je kandidat šolal v 
tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno, srednjo, do – ali podiplomsko v državi, v 
kateri je ta 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 svetovnega jezika na dodiplomskem univerzitetnem študiju 
oziroma drugo ustrezno dokazilo o aktivnem znanju svetovnega jezika. 
 
Zgoraj navedena dokazila so lahko kopije.  
 
Nepopolne prijave in prijave, iz katerih izhaja, da kandidat ne izpolnjuje razpisnih pogojev, se ne 
bodo uvrstile v izbirni postopek.  
 
3. Postopek javnega razpisa bo vodil upravni odbor, ki bo najprimernejšega kandidata za 
položaj imenoval s soglasjem Vlade Republike Slovenije.  
 
Izbranemu kandidatu bo izdan sklep, neizbranim kandidatom pa obvestilo, in sicer najkasneje v 
roku 30 dni od zaključka javnega razpisa.  
 
4. Direktor bo imenovan za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2006844
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20062567
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20075553
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2011325
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20122409


 

 

 
Direktor bo delo opravljal v prostorih Inštituta za narodnostna vprašanja, Erjavčeva 26, 
Ljubljana.  
 
5. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Ne odpiraj - za 
razpis – direktor« na naslov: Inštitut za narodnostna vprašanja, Erjavčeva 26, Ljubljana, in sicer 
v roku 15 dni od dneva objave v dnevnem časopisu in spletni strani inštituta, pri čemer rok za 
prijavo začne teči naslednji dan po zadnji objavi.  
 
6. Dodatne informacije o izvedbi razpisa lahko kandidati dobijo na telefonski številki 200 18 72 
vsak dan od 11.00 do 14.00 ure.  
 
V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so 
uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske. 
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