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NADZORNI SVET 

JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE KOPER 

Verdijeva ulica 10, Koper 

 

objavlja 

 

na podlagi Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in spremembe) in Odloka o ustanovitvi 

in organiziranosti Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 61/09) 

javni natečaj za 

prosto delovno mesto 

 

DIREKTORJA 

 JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA 

MESTNE OBČINE KOPER 

 

Za direktorja se lahko imenuje osebo, ki je popolnoma poslovno sposobna in izpolnjuje naslednje 

pogoje: 

- ima univerzitetno izobrazbo ekonomske, tehnične ali pravne smeri, 

- ima najmanj osem let delovnih izkušenj, od tega pet let na vodilnih delovnih mestih podobne 

zahtevnosti, 

- ima vodstvene in organizacijske sposobnosti, 

- ima znanje italijanskega jezika, 

- ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje, pa obsodba ni pogojna. 

 

Direktor bo imenovan za mandatno dobo štirih let. 

 

Kandidat mora poleg dokazil o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev k prijavi priložiti še druge 

listine, in sicer: 

- življenjepis z navedbo formalne izobrazbe, delovnih izkušenj in drugih znanj in veščin, 

- program dela za mandatno obdobje, 

- izjavo oz. potrdilo o nekaznovanosti. 

 

Izpolnjevanje pogojev in izbira, se bo presojala na podlagi predloženih dokazil in drugih listin ter 

razgovora s kandidati, na katerega bodo vabljeni tisti kandidati, ki bodo s predloženimi dokazili in 

drugimi listinami izkazali, da izpolnjujejo pogoje tega razpisa. 

 

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev do 

vključno 31. 1. 2020, v zaprti označeni kuverti, priporočeno na naslov: Nadzorni svet Javnega 

stanovanjskega sklada Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper s pripisom »Ne 

odpiraj – razpis za direktorja JSS MOK«. 

 

Nepravočasne vloge in vloge kandidatov, ki ne izpolnjujejo natečajnih pogojev ne bodo uvrščene v 

izbirni postopek. Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v zakonskem roku. 

 

Za vsa dodatna pojasnila ali informacije vezane na javni natečaj se lahko pisno obrnete na elektronski 

naslov tajnistvo@jss-mok.si, pri čemer v naziv zadeve sporočila vpišete »JAVNI NATEČAJ«. 

 

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot 

nevtralni za ženske in moške. 

Namestnica predsednice Nadzornega sveta 

Javnega stanovanjskega sklada Mestne 

občine Koper: 

Petra Gunjač, l.r. 

mailto:tajnistvo@jss-mok.si
http://www.jss-mok.si/
mailto:tajnistvo@jss-mok.si

