
Svet ustanoviteljic Javnega podjetja Prlekija d.o.o. 

Babinska cesta 2 a, 9240 Ljutomer 

 

Datum: 27.11.2014 

 

Na podlagi 17. in 31. člena Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija d.o.o. (Ur. list RS, 

št. 24/2009) Svet ustanoviteljic Javnega podjetja Prlekija d.o.o. objavlja 

 

JAVNI  RAZPIS za direktorja Javnega podjetja Prlekija d.o.o. 

 

Kandidat/-ka za direktorja/direktorico javnega podjetja mora poleg splošnih zakonskih 

pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje: 

- imeti mora najmanj univerzitetno izobrazbo, ali visoko strokovno izobrazbo s 

specializacijo ali magisterijem ekonomske, pravne ali druge ustrezne smeri;  

- najmanj sedem let delovnih izkušenj, od tega najmanj štiri leta na vodstvenih ali 

vodilnih delovnih mestih;  

- aktivno znanje slovenskega jezika;  

- vodstvene in organizacijske sposobnosti;  

- strokovno poznavanje dela na področju gospodarskih javnih služb;  

- znanje uporabe informacijskih tehnologij.  

 

Kandidat/-ka mora k vlogi priložiti: 

- kratek življenjepis;  

- fotokopijo diplome;  

- fotokopijo dokumenta, iz katerega je razvidna delovna doba, oz. druga ustrezna 

dokazila o delovnih izkušnjah;  

- dokazila o dosedanjih organizacijskih in vodstvenih delih, s podatki o trajanju dela na 

posameznih vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih;  

- opis dosedanjega dela, ki bo dokazoval poznavanje dela na področju gospodarskih 

javnih služb;  

- program dela in vodenja  javnega podjetja za čas trajanja mandata; 

- izjavo, da ni podana omejitev iz drugega odstavka 255. člena Zakona o gospodarskih 

družbah (ZGD-1, Ur. l. RS, št. 65/2009-UPB, 33/2011, 91/2011, 32/2012, 57/2012, 

82/2013) ter pooblastilo, da kandidat/-ka dovoljuje Svetu ustanoviteljic Javnega 

podjetja Prlekija d.o.o. pridobivanje podatkov o izpolnjevanju navedenih pogojev iz 

uradnih evidenc.  

 

Delo se bo opravljalo na sedežu Javnega podjetja Prlekija d.o.o, na Babinski cesti 2 a, v  

Ljutomeru. Rok za prijavo je 8 (osem) dni in začne teči naslednji dan po javni objavi v 

časopisu. Mandat direktorja traja 5 (pet) let. Direktor sklene pogodbo o zaposlitvi, ki jo za 

delodajalca podpiše predsednik skupščine družbe. Kandidati pošljejo prijave na javni razpis z 

dokazili o izpolnjevanju pogojev v zaprti ovojnici na naslov: Javno podjetje Prlekija d.o.o., 

Babinska cesta 2 a, 9240 Ljutomer, s pripisom: »Ne odpiraj – javni razpis za direktorja 

Javnega podjetja Prlekija d. o. o.«. Dodatne informacije lahko kandidati dobijo po telefonu št. 

02 585 82 45 ali na elektronskem naslovu: karmen.sagaj@jp-prlekija.si. Neizbrani kandidati 

bodo o tem, da niso bili izbrani, obveščeni najkasneje v osmih dneh po sklenitvi pogodbe o 

zaposlitvi z direktorjem.                                          

       

        Svet ustanoviteljic JP Prlekija d.o.o.  
 


