Na podlagi sklepa skupščine z dne 28.04.2021 družba PRIMORSKI TEHNOLOŠKI PARK d.o.o. objavlja razpis za
mesto

DIREKTOR DRUŽBE PRIMORSKI TEHNOLOŠKI PARK D.O.O. (M/Ž)
Na razpisano mesto direktorja družbe PRIMORSKI TEHNOLOŠKI PARK d.o.o. se lahko prijavi vsak kandidat, ki
poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje, in sicer:
1. univerzitetna strokovna izobrazba tehnične ali ekonomske smeri ali specializacija po visokošolskem
strokovnem programu tehnične ali ekonomske smeri oziroma magisterij stroke tehnične ali
ekonomske smeri;
2. najmanj 5 let strokovnih delovnih izkušenj;
3. vodstvene, organizacijske in komunikacijske sposobnosti;
4. znanje angleškega ter italijanskega jezika;
5. da pri kandidatu niso podani zadržki iz drugega odstavka 255. člena Zakona o gospodarskih družbah.
Kandidati morajo ob prijavi predložiti vizijo razvoja Primorskega tehnološkega parka za mandatno obdobje.
Kandidati morajo k prijavi predložiti ustrezna dokazila, in sicer:
1. za izpolnjevanje pogoja zahtevane izobrazbe:
- fotokopijo diplome o pridobitvi zahtevane izobrazbe,
2. za izpolnjevanje pogoja zahtevanih strokovnih delovnih izkušenj:
 podpisan življenjepis, v katerem kandidat navede družbe oziroma institucije, v katerih je delal, delovno
mesto, čas trajanja zaposlitve ter ključne naloge, ki jih je opravljal,
 fotokopijo delovne knjižice ali izpis zavarovanja, ki ga izda ZPIZ ali druga ustrezna dokazila iz katerih je
razvidna delovna doba,
 potrdila ali druga dokazila s katerimi kandidat dodatno izkazuje izkušnje na strokovnem področju
(pogodbe o predhodnih zaposlitvah, dokazila o udeležbi na relevantnih strokovnih seminarjih, druga
relevantna dokazila),
3. za izpolnjevanje pogoja vodstvenih, organizacijskih in komunikacijskih sposobnosti:
- vodstvene in organizacijske sposobnosti se dokazujejo s pogodbo o zaposlitvi iz katere so razvidne
naloge ali z drugimi ustreznimi dokazili,
4. za izpolnjevanje pogoja znanja angleškega in italijanskega jezika:
- kandidat mora za vsaj enega od obeh navedenih tujih jezikov izkazovati znanje na višji ravni (najmanj
stopnja B2 glede na ocenjevalno lestvico, opredeljeno v Skupnem evropskem referenčnem okviru za
jezike oziroma potrdilo o aktivnem znanju tujega jezika, če je bilo le-to izdano pred uveljavitvijo
Skupnega evropskega referenčnega okvira, t.j. praviloma pred novembrom 2001), za drugega od dveh
tujih jezikov pa znanje vsaj na osnovi ravni (najmanj stopnja A2 glede na ocenjevalno lestvico,
opredeljeno v Skupnem evropskem referenčnem okviru za jezike oziroma potrdilo o pasivnem znanju
tujega jezika, če je bilo le-to izdano pred uveljavitvijo Skupnega evropskega referenčnega okvira, t.j.
praviloma pred novembrom 2001), kar dokazuje s potrdilom pooblaščene izobraževalne ustanove
(rednega, izrednega ali dodatnega izobraževanja) o zahtevani stopnji znanja tujega jezika iz katerega
je razvidna stopnja glede na ocenjevalno lestvico, opredeljeno v Skupnem evropskem referenčnem
okviru za jezike oziroma opredelitev aktivno/pasivno znanje jezika ali dokazilom o šolanju v tujem
jeziku in pridobljeni stopnji izobrazbe (osnovna, srednja, do- ali podiplomska) v tujem jeziku v državi,
v kateri je posamezni tuji jezik materni jezik ali ustreznim dokazilom iz katerega je razvidno, da je

kandidat vsaj 6 mesecev opravljal dela vsaj visokošolske zahtevnosti v tujini v zahtevanem tujem
jeziku,
5. za izpolnjevanje pogoja, da niso podani zadržki iz drugega odstavka 255. člena Zakona o gospodarskih
družbah:
Podpisana izjava kandidata, da:
ni že član drugega organa vodenja ali nadzora te družbe,
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno
razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in
naravne dobrine (kandidat ne sme biti član organa vodenja pet let od pravnomočnosti sodbe
in dve leti po prestani kazni zapora),
mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved,
ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek,
pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja
finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po
pravnomočnosti sodbe.
Izbranega kandidata bo imenovala skupščina (točka 8.11. Družbene pogodbe) za mandatno dobo 4 let (18.
člen Statuta družbe).
Kandidati naj prijave z vizijo razvoja družbe in zahtevanimi dokazili (vse v slovenskem jeziku) pošljejo po pošti
v roku 21 (enaindvajset) dni od dneva objave razpisa v zaprti kuverti na naslov: PRIMORSKI TEHNOLOŠKI PARK
d.o.o., Mednarodni prehod 6, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici, z oznako ''Javni razpis za direktorja – Ne
odpiraj!''
V izbirni postopek se bodo uvrstile samo popolne in pravočasno prispele prijave kandidatov, ki bodo
izpolnjevali vse razpisne pogoje. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je zadnji dan razpisnega roka vložena
osebno na sedežu družbe ali poslana priporočeno po pošti. Kot popolna vloga se šteje tudi tista, ki je bila v
dogovorjenem roku na podlagi poziva k dopolnitvi ustrezno dopolnjena.
Skupščina lahko po lastni presoji povabi kandidate na pogovor. V izbirnem postopku bodo imeli prednost
kandidati, ki bodo:
− predstavili konkretno in z argumenti utemeljeno vizijo razvoja družbe, iz katere bo jasno razvidno
poznavanje pravne ureditve, sistema delovanja in področja dela tehnološkega parka, njegovih
priložnosti in realnih možnosti,
− izkazali ustreznejše strokovne reference.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 8 dneh od dneva sprejema sklepa o izbiri.
V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Vse prijave bodo obravnavane zaupno.
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