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Na osnovi 16., 17. in 18. člena Odloka o ustanovitvi 
Javnega zavoda »Center za razvoj Trbovlje« (Uradni 
vestnik Zasavja št. 17/2007 in 12/2008), Svet zavoda 
JZ Center za razvoj Trbovlje objavlja javni razpis za 
delovno mesto 

direktorja javnega zavoda   
»Center za razvoj Trbovlje«

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, 
morajo poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjevati še 
naslednje: 

• najmanj visokošolska ali univerzitetna izobrazba 
ekonomske, pravne, organizacijske, družboslovne ali 
tehniške smeri,

• najmanj štiri leta delovnih izkušenj, 

• imeti morajo sposobnost nastopanja v javnosti in 
organizacijske sposobnosti,

• imeti morajo izkušnje pri koordinaciji in vodenju 
projektov,

• predložiti morajo program dela javnega zavoda za 
obdobje štirih let,

• obvladati morajo najmanj dva svetovna jezika – enega 
aktivno. 

Prednost pri imenovanju bodo imeli kandidati s specialnim 
znanjem ali izkušnjami na področju regionalnega razvoja 
in lokalne samouprave ter izkušnjami na področju 
razpisov za pridobitev EU in državnih razvojnih sredstev. 

K prijavi morajo kandidati priložiti:

• življenjepis,

• dokazila o izpolnjevanju pogojev,

• program dela javnega zavoda za obdobje štirih let.

Izbrani kandidat bo imenovan po predhodnem soglasju 
občinskega sveta za dobo štirih let z možnostjo ponovnih 
imenovanj. 

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite 
v 8 dneh od objave na naslov: Svet zavoda Center za 
razvoj Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, z oznako: 
»Prijava na javni razpis – Center za razvoj Trbovlje – ne 
odpiraj!«

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 30 
dneh od dneva objave razpisa.  

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški 
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in 
moške. 

Svet Zavoda Center za 
razvoj Trbovlje


