
Na podlagi 15. člena Odloka o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina (Odlok o usta-
novitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina (Uradni list RS, št. 79/09, 98/13, 36/14, 23/15, 
27/17, 36/19) in 25. člena Statuta Razvojno informacijskega centra Bela krajina svet zavoda Razvojno 
informacijskega centra Bela krajina (v nadaljevanju svet zavoda) objavlja, 

 

JAVNI  RAZPIS 

ZA DELOVNO MESTO DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA »RAZVOJNO INFORMACIJSKI CENTER BELA 
KRAJINA« 

 
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev po Zakonu o delovnih 
razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US 
in 22/19 – ZPosS).) izpolnjuje naslednje pogoje:  

- je državljan Republike Slovenije; 
- ima univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem znanosti 

(prejšnje) ali ima izobrazbo pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu z 
zakonom, ki ureja visoko šolstvo  (druga bolonjska stopnja);  

- poleg slovenskega obvlada še en svetovni jezik;  
- ima pet let delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih;    
- ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dol-

žnosti, in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;  
- zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se pre-

ganja po uradni dolžnosti; 
- ima sposobnosti za vodenje in organiziranje dela;  
- predloži program dela in razvoja zavoda za naslednje mandatno obdobje.  

 
 
Dokazila, ki jih mora kandidat predložiti ob prijavi na razpis:  

1. pisno izjavo, da je državljan Republike Slovenije in da aktivno obvlada slovenski jezik,  
2. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvodna 

stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je izobrazba pridobljena; zaželeno je, 
da kandidati priložijo tudi fotokopijo diplome,  

3. pisno izjavo o znanju tujega jezika, kateri naj bo priloženo tudi ustrezno dokazilo (fotokopija 
indeksa, potrdila ali podobno), 

4. opis dosedanjih delovnih izkušenj, iz katerega bo razvidno izpolnjevaje pogoja glede delovnih 
izkušenj ter sposobnosti za vodenje in organiziranje dela, priložena pa naj bodo tudi ustrezna 
dokazila (potrdilo delodajalca, fotokopija pogodbe o zaposlitvi ali podobno)  

5. pisno izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen, zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se prega-
nja po uradni dolžnosti, in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest 
mesecev,  

6. pisno izjavo, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,  

7. pisno izjavo, da za namen tega javnega razpisa dovoljuje svetu zavoda preveritev podatkov in 
pridobitev podatkov iz 1. do 6. točke iz uradnih evidenc.   

8. program dela in razvoja zavoda za mandatno obdobne 2019 -2024.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0784
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-2826
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1930
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1428
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2296
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0741
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-0914


Direktorja zavoda imenuje na podlagi javnega razpisa svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. 
Direktor se imenuje za mandatno obdobje 5 let. Predviden nastop mandata je 20. 11. 2019. S 
kandidatom, ki bo imenovan za direktorja, bo delovno razmerje sklenjeno za določen čas s polnim 
delovnim časom. Z direktorjem sklene pogodbo o zaposlitvi v imenu zavoda predsednik sveta zavoda.  
 
Kandidati naj pisne vloge z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev in s kratkim življenjepisom pošljejo 
v štirinajstih dneh od objave razpisa na naslov: RIC Bela krajina, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj,  z 
oznako  »razpis za direktorja RIC Bela krajina«. Vloge kandidatov, ki ne bodo pravočasne ali popolne, 
pri izbiri ne bodo upoštevane.  
 
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 10 dni po zaključku postopka.  
 
Informacije o izvedbi javnega razpisa daje Lidija Balkovec (tel.: 05 933 58 92). 
 
Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za 
ženske in za moške.  
 
 
 
Datum: 2. 9. 2019 
 
          

Zvonko Ivanušič 
         predsednik sveta zavoda  
         


