
Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o Zavodih (Uradni list RS, št. 12/91-UPB, 8/96), 10. člena 
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Zasavje (Uradni vestnik 
Zasavja, št. 33/2016, Uradni list RS, št. 90/2015) in 16. člena Statuta javnega zavoda 
Regionalna razvojna agencija Zasavje, Svet zavoda Regionalna razvojna agencija Zasavje, 
objavlja javni razpis za prosto delovno mesto 
 
 
 

Direktorja javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Zasavje 
 
 
 

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

- najmanj univerzitetna izobrazba ali specializacija po visokošolskem strokovnem 
programu oziroma magisterij stroke (2. bolonjska stopnja),  

- najmanj pet let delovnih izkušenj z vodstvenimi deli v gospodarskih družbah, 
organizacijah ali institucijah, zavodih ali javni upravi,  

- državljanstvo Republike Slovenije, 
- aktivno obvladati vsaj en tuj jezik, 
- izkušnje pri pripravi in izvedbi regionalnih ali evropskih projektov,  
- niso bili pravnomočno obsojeni za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni 

dolžnosti in da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 
mesecev ter da zoper njih ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. 

 
Kandidati morajo k prijavi priložiti dokazila o izpolnjevanju z razpisom določenih pogojev, svoj 
življenjepis ter program dela in vizijo razvoja zavoda za mandatno obdobje. 
 
Izbrani kandidat bo imenovan po predhodnem soglasju vseh ustanoviteljic za mandatno 
obdobje štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja. 
 
Kandidati naj prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljejo do vključno 8. 2. 
2017 na naslov Svet Zavoda Regionalna razvojna agencija Zasavje, Grajska ulica 2, 1410 
Zagorje ob Savi s pripisom: »Razpis za direktorja RRA Zasavje«. 
 
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakonitem roku. 
 
Več informacij na info@rra-zasavje.si ali 0838 49 500 (Samo Kreže). 
 
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot 
nevtralni za ženske in moške. 
 
Datum: 24. 1. 2017 
 
 
 

Predsednik 
Sveta zavoda Regionalna razvojna agencija Zasavje 

Samo Kreže l.r. 
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