Svet zavoda Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov, Partizanska cesta 82, 6210 Sežana, v
skladu s 14. in 15. členom Odloka ustanovitvi zavoda Območna razvojna agencija »ORA Krasa in
Brkinov« (Uradni list RS št. 124/2004) ter v skladu s 19., 20. in 21. členom Statuta Območne
razvojne agencije Krasa in Brkinov, objavlja javni razpis za prosto delovno mesto:
Direktorja Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov (m/ž)
Kandidati, ki se bodo prijavili na razpis, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
1. da so državljani Republike Slovenije,
2. da imajo univerzitetno ali visokošolsko izobrazbo,
3. da imajo najmanj štiri leta delovnih izkušenj, za katere je zahtevana univerzitetna ali
visokošolska izobrazba,
4. da aktivno obvladajo angleški jezik,
5. ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti,
6. zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti.
Kandidati morajo v postopku prijave na razpis predložiti kratek življenjepis s kvalifikacijami in
natančnim opisom del in nalog, ki so jih opravljali, program dela zavoda za mandatno obdobje z
ukrepi za dosego programskih ciljev ter dokazila iz katerih je razvidno poznavanje dela na področju
dejavnosti zavoda (potrdila o opravljenih strokovnih izpitih, potrdila o delih na področju dejavnosti
zavoda itd.). Prednost pri izbiri bo imel kandidat z dokazili o strokovni usposobljenosti za opravljanje
svetovanj s področja podjetništva (svetovanja podjetnikom– » Program vavčerskega svetovanja«),
projektnega managementa in e-VEM postopkov.
Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pod točko: 1, 2, 3, 4, 5 in 6 skupaj z
zahtevanimi prilogami pošljejo priporočeno v zaprti ovojnici na naslov: Območna razvojna agencija
Krasa in Brkinov, Partizanska cesta 82, 6210 Sežana. Ovojnica mora biti označena z napisom: »Ne
odpiraj – razpis za direktorja/-ico ORA Krasa in Brkinov«.
Pod točko 4 se zahteva potrdilo o opravljenem tečaju, licenci ali podobno potrdilo. Pod točko 5 in 6 se
zahtevata s strani kandidata podpisani obe izjavi ter dodatna izjava, da kandidat za namen tega
razpisa dovoljuje Območni razvojni agenciji Krasa in Brkinov pridobitev podatkov iz uradne evidence
za 5 in 6 točko javnega razpisa. Rok za prijavo je do vključno 18.03.2010 (velja poštni žig).
Nepravočasne in nepopolno označene prijave bodo izločene.
Razpisna komisija bo prispele prijave obravnavala najkasneje 10 dni po končanem zbiranju prijav.
Kandidat bo imenovan, ko bo k njegovemu imenovanju pridobljeno soglasje občin ustanoviteljic.
Kandidat bo imenovan za štiriletni mandat. Neizbrani kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v roku
30 dni od datuma objave javnega razpisa.
Razpisna komisija si pridržuje pravico, da kandidate lahko dodatno tudi pisno preizkusi v poznavanju
lokalne samouprave, regionalne politike in EU skladov. Svet zavoda si pridržuje pravico, da ne izbere
nobenega od prijavljenih kandidatov. Če nihče od prijavljenih kandidatov ne bo izbran, se bo postopek
za izbiro ponovil.
Informacije o razpisanem delovnem mestu dobite na tel. 05 / 73 44 362, vsak delovnik med 10. in 12.
uro . Ta javni razpis je objavljen na spletni strani http://www.ora.si/ in na spletnih straneh občin
ustanoviteljic: http://www.sezana.si;http:/www.divaca.si; http://www.hrpelje-kozina.si.
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