
 

 

Datum: 28.09.2018 

 
Komisija za izvedbo javnega natečaja za imenovanje direktorja Javnega 
komunalnega podjetja Grosuplje d.o.o. na podlagi 49. člena Odloka o ustanovitvi in 
organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje (Uradni list RS, 
št. 85/2013 in 33/2014) objavlja javni natečaj za delovno mesto 

 
DIREKTOR (m/ž) 

 
Kandidati/kandidatke za direktorja družbe Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. 
morajo, poleg zakonsko določenih, izpolnjevati zlasti še naslednje razpisne pogoje: 
- imajo najmanj visokošolsko izobrazbo druge stopnje in podobno izobrazbo (VII. 

stopnja) ekonomske, tehnične ali druge ustrezne smeri in delovne izkušnje 

(najmanj 10 let delovnih izkušenj na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih); 

- poznati dejavnosti in poslovno problematiko družbe; 

- poznati zakonodajo s področja komunalne dejavnosti; 

- imeti znanja s področja delovnopravne zakonodaje in upravljanja razvoja kadrov; 

- imeti znanje računalniških programov s področja pisarniškega poslovanja; 

- izkazujejo ustrezne vodstvene, pogajalske, komunikacijske veščine ter veščine 

strateškega upravljanja;  

- imeti aktivno znanje slovenskega in aktivno znanje angleškega jezika na višji 

ravni; 

 
Delovne izkušnje na vodstvenih in vodilnih delovnih mestih predstavljajo delovne 
izkušnje upravljanja in vodenja (načrtovanja, organiziranja, odločanja, kontroliranja, 
spremljanje poslovanja) podjetja oz. poslovnega sistema. Izkušnje s področja 
izvajanja javnih gospodarskih služb ter izgradnje javne komunalne infrastrukture se 
štejejo kot prednost. 
 
K prijavi morajo kandidati/kandidatke priložiti naslednja dokazila: 
- življenjepis; 

- notarsko overjeno kopijo diplome oz. ustreznega potrdila o zaključku študija; 

- dokazilo o delovni dobi ter izkušnjah na vodilnih in vodstvenih mestih; 

- podpisano izjavo kandidata za zasedbo mesta, iz katere smiselno izhaja, da ni 

zadržkov za imenovanje po 255. členu ZGD-1; 

Strokovna usposobljenost se bo presojala na podlagi prijave in priložene 
dokumentacije, na podlagi razgovora oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod 
preverjanja strokovne usposobljenosti. 
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Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo 4 (štirih) let. 
 
Kandidati/kandidatke naj popolne prijave z zahtevanimi dokazili pošljejo do 31. 10. 
2018, v zaprti kuverti, s pripisom »RAZPIS ZA DIREKTORJA – NE ODPIRAJ«, na 
naslov: 
 
Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.. 
Komisija za izvedbo javnega natečaja za imenovanje direktorja  
Cesta na Krko 7 
1290 Grosuplje. 
 
Nepravočasne prijave se ne bodo obravnavale, formalno nepopolne prijave pa se ne 
bodo uvrstile v izbirni postopek. Prav tako se v izbirni postopek ne bodo uvrstili 
kandidati, ki ne zapolnjujejo natečajnih pogojev. 
 
Podrobnejše informacije o razpisu lahko dobite na telefonski številki 041 791 260 
vsak delovni dan od 8.00 do 13.00 ure. 
 
Vsi prijavljeni kandidati bodo o izbiri oz. neizbiri obveščeni najkasneje v 15 dneh po 
odločitvi o izbiri.  

 
 
Komisija za izvedbo natečaja za imenovanje direktorja  

Javnega komunalnega podjetja Grosuplje d.o.o. 
 

 
 
 


