Na podlagi 34. ter 35. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC in 127/06-ZJZP),
13. člena Odloka o ustanovitvi zavoda GORIŠKA LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA – GOLEA (Ur. l. RS,
št. 25/2006) in 14. člena Statuta zavoda Goriška Lokalna Energetska Agencija – GOLEA (23.11.2007,
19.3.2012 in 4.4.2012), h kateremu soglaša Mestni svet Mestne občine Nova Gorica s sklepom št.
014-4/2007-4, z dne 19. aprila 2012, Svet zavoda GOLEA, Nova Gorica

objavlja
javni razpis za zasedbo delovnega mesta direktorja Goriške Lokalne
Energetske Agencije, Nova Gorica
Pogoji za opravljanje dela:
• najmanj univerzitetna izobrazba;
• najmanj pet let delovnih izkušenj;
• ima vodstvene in organizacijske sposobnosti;
• aktivno znanje angleškega jezika.
Zaželena znanja in izkušnje:
• izkušnje kandidatov iz področja energetike;
• vsaj 5 (pet) let delovnih izkušenj na vodstvenih delih.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja
delovnega prava.
Prijava mora vsebovati:
• življenjepis kandidata v obliki Europass;
• izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede znanja tujih jezikov z ustreznim dokazilom;
• izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede izobrazbe, iz katere mora biti razvidna
stopnja in smer izobrazbe, datum ter številka diplomske listine in ustanova, na kateri je
bila izobrazba pridobljena;
• fotokopijo diplome;
• dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede delovne dobe;
• potrdilo o nekaznovanosti ali izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni bila zoper njega vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
• program dela z vizijo delovanja zavoda Golea za obdobje imenovanja.
Dodatna zaželena dokazila:
• dokazilo o opravljenem izobraževalnem program EUREM – Evropski energetski manager;
• druga dokazila s katerimi izkazuje znanja in izkušnje iz področja energetike.
Pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo s priporočeno poštno
pošiljko v zaprti ovojnici na naslov: GOLEA, Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica do
vključno 19. januarja 2018 s pripisom »za javni natečaj - razpis za direktorja Goriške Lokalne

Energetske Agencije, Nova Gorica – NE ODPIRAJ!«. Rok za prijavo je 8 dni in začne teči naslednji dan
po objavi tega razpisa v sredstvih javnega obveščanja. Nepravočasne in nepopolne vloge se ne bodo
uvrstile v razpisni postopek. Kandidati, ki bodo v prijavi predstavili ustrezno vizijo in bodo izpolnjevali
zahtevane pogoje, bodo povabljeni na razgovor.
Direktorja zavoda bo imenoval Svet zavoda GOLEA na podlagi javnega razpisa s soglasjem
ustanovitelja. Mandat direktorja traja 4 leta, s pričetkom 1.3.2018. Po preteku mandatne dobe je ista
oseba lahko znova imenovana za direktorja. Kraj opravljanja dela je: Mednarodni prehod 6, 5290
Šempeter pri Gorici in druge lokacije, kjer se izvajajo naloge zavoda.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh po zaključku postopka na Svetu zavoda.
Oseba pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom je SUZANA VIDMAR KOVŠCA
Tel: 05/ 393 24 60, e-mail: suzana.vidmar.kovsca@golea.si.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za
ženske in moške.

Svet zavoda GOLEA

