Na podlagi Zakona o gospodarskih druzbah (Uradni list RS, st. 65/2009 - uradno precisceno besedilo)
ter 11. in 18. clena Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Varas d. o. o. (Ur. I. RS st. 23/2011) in
Statuta javnega podjetja Varas d.o.o., zupanja Obcine Turnisce razpisuje prosto delovno mesto

DIREKTORJA JAVNEGA PODJETJA (m/z)
Javni razpis za prosto delovno mesto direktorja Varas d. o. o. je objavljen dne 30. 3. 2017 na spletni
strani Obcine Turnisce www.obcinaturnisce.si. in Zavodu Republike Sloveniie za zaposlovanie pod

registrsko stevilko: MT60403.
Kandidat za direktorja javnega podjetja mora poleg splosnih pogojev, dolocenih z zakonom,
izpolnjevati se naslednje pogoje:
ima najmanj visjo strokovno izobrazbo,

ima najmanj 5 let delovnih izkusenj na podrocju vodenja,
ima komunikativne, vodstvene ter organizacijske sposobnosti.

Kandidat mora poleg dokazil o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev k prijavi priloziti se:
1.dokazilo o drzavljanstvu RS;

2.zivljenjepis;
3.program oz. vizijo razvoja javnega podjetja za 4-letno mandatno obdobje;
4.izjavo v skladu z drugim odstavkom 255. clena Zakona o gospodarskih druzbah (ZGD-1, Ur.

I. RS, st. 65/09-UPB3, 83/09, 33/11, 91/11, 100/11, 32/12, 57/12, 44/13 in 82/13), da:
-ni clan drugega organa vodenja ali nadzora te druzbe;
-ni bil pravnomocno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno
razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premozenje, zoper okolje, prostor
in naravne dobrine oz. da je v primeru obsodbe minilo pet let od pravnomocnosti sodbe in
dve leti od prestane kazni zapora;
-mu ni bil izrecen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, dokler traja prepoved;
-ni bil kot clan organa vodenja ali nadzora druzbe, nad katerim je bil zacet stecajni postopek;
-ni bil pravnomocno obsojen na placilo odskodnine upnikom v skladu z dolocbami zakona,
ki ureja financno poslovanje podjetij, o odskodninski odgovornosti, in sicer se dve leti po
pravnomocnosti sodbe;
5.izjavo, da za namen tega postopka, organu, ki objavlja javni razpis, dovoljuje pridobitev
podatkov iz druge, tretje in cetrte alineje 4. tocke iz uradnih evidenc.

Izbirni postopek se opravi z vsakim kandidatom uvrscenim na seznam kandidatov, ki na podlagi

predlozenih dokazil izpolnjujejo pogoje tega razpisa.
V izbirnem postopku se bo izbiralo najustreznejsega kandidata na podlagi naslednjih kriterijev:
poznavanje podrocja dela v javnih podjetjih (organiziranje in vodenje podjetja, poznavanje
temeljne razvojne in poslovne politike, programa razvoja podjetja);
poznavanje predpisov na podrocju javnega dela Javnega podjetja Varas d.o.o. in
pripravljen program poslovanja Javnega podjetja Varas d.o.o.,
reference (izobrazba in dosedanje delovne in vodstvene izkusnje),
izkusnje s podrocja gradbenistva in s podrocja obveznih gospodarskih javnih sluzb.

Kandidati naj posljejo pisno prijavo z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev in zahtevane priloge iz
1., 2., 3., 4. in 5. tocke priporoceno v zaprti kuverti s pripisom razpis za direktorja*, NE ODPIRAJ!
najkasneje pet dni po objavi, na naslov: Obcina Turnisce, Ulica Stefana Kovaca 73, 9224 Turnisce ali
na elektronski naslov obcina@turnisce.si ali zupanja@turnisce.si, oddane do vkljucno 4. 4. 2017.
Prepozne, neustrezno oznacene in nepopolne vloge ne bodo obravnavane. Kandidati bodo o izbiri
obvesceni predvidoma v osmih dneh od sprejema sklepa o izbiri, neizbranim kandidatom pa bo poslan
sklep o ne-izbiri. Dodatne informacije je mogoce dobiti pri zupanji mag. Vesni Jerala Zver, na tel.st.

02 572 13 30.

