
 
 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter administrativne zadeve Občinskega sveta 
Občine Slovenske Konjice, v skladu z 10.a členom Odloka o organizaciji javnega komunalnega 
podjetja (Uradni list RS, št. 27/11), objavlja prosto delovno mesto 

 
DIREKTORJA  

Javnega komunalnega podjetja d. o. o. Slovenske Konjice (m/ž) 
 

Za direktorja družbe lahko kandidirajo osebe, ki izpolnjujejo v nadaljevanju navedene zakonske in 
splošne pogoje. Kandidat je lahko vsaka poslovno sposobna fizična oseba, ki: 

- ima najmanj univerzitetno izobrazbo, 
- ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega vsaj 2 leti na vodilnih delovnih mestih, 

- ima sposobnosti za vodenje in organiziranje dela, 
- ni 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 oz. da je v primeru obsodbe minilo pet let od pravnomočnosti sodbe in 
dve leti od prestane kazni zapora, 

- mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, dokler traja prepoved, 
- ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni 

postopek, pravnomočno obsojena 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.  
 

 
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:  

1. kot dokazilo o doseženi izobrazbi kandidat priloži overjeno fotokopijo diplome, iz katere 
bo razvidna zahtevana izobrazba, datum ter številka diplomske listine in ustanova, na 
kateri je bila izobrazba pridobljena, 

2. kratek življenjepis o minulem delu iz katerega bo razvidno izpolnjevanje pogojev glede 
zahtevanih delovnih izkušenj, strokovnega poznavanja področja dela Javnega 
komunalnega podjetja d.o.o. Slovenske Konjice in sposobnost organiziranja in vodenja 
dela (opis mora vsebovati navedbo delodajalca, kjer je  kandidat opravljal dela, datum 
začetka in konca opravljanja dela ter opis dela), 

3. dokazilo o državljanstvu RS, 
4. izjavo v skladu z drugim odstavkom 255. člena Zakona o gospodarskih družbah 

(Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 
44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS), da: 

- ni 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 oz. da je v primeru obsodbe minilo pet let od pravnomočnosti sodbe in 
dve leti od prestane kazni zapora, 

- mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, dokler traja prepoved, 
- ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni 

postopek, pravnomočno obsojena 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.  
5. dokazila o nekaznovanosti iz 4. točke ali izjavo, s katero kandidat dovoljuje Komisiji, da 

za potrebe tega postopka pridobi podatke o izpolnjevanju pogojev iz uradnih evidenc, 
6. program razvoja in dela Javnega komunalnega podjetja d.o.o. Slovenske Konjice za 

naslednje mandatno obdobje, 
7. vizijo in poslanstvo Javnega komunalnega podjetja d.o.o. Slovenske Konjice, 
8. dokazila o dodatnih znanjih in sposobnostih. 

 



Finančni podatki o družbi so dosegljivi na spletni  strani  AJPES-a, spletni strani Občine Slovenske 
Konjice - www.slovenskekonjice.si, splošni podatki družbe pa na spletni strani Javnega komunalnega 
podjetja d.o.o. Slovenske Konjice – http://www.jkp-konjice.si 
 
Mandat direktorja traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja. 
Formalno nepopolne in nepravočasne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek. 
 
Kandidati morajo vloge z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev posredovati s 
priporočeno pošto v roku 15 dni po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov: Občina Slovenske 
Konjice, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter administrativne zadeve, 
Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice, s pripisom »Ne odpiraj - Prijava na razpis za direktorja 
JKP«.  
 
O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni v zakonitem roku. 
 
Vse informacije so možne preko elektronske pošte info@slovenskekonjice.si ali po telefonu 03 757 33 
60. 
 
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 
ženske in moške. 
 

                   Komisija za mandatna, vprašanja, volitve in imenovanja  
                                                                  ter administrativne  zadeve 

                    Predsednik Slavko Hren 
 
 
 
Slovenske Konjice, dne 28. 5. 2020 
 


