OBČINA KRANJSKA GORA
Kolodvorska ulica 1b
4280 Kranjska Gora

KOMUNALA KRANJSKA
GORA, d.o.o
Spodnje Rute 50
4282 Gozd Martuljek

Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09-UPB, 33/11,
91/11, 32/12, 57/12, 44/13-odl.US, 82/13 in 55/15), 12. člena Akta o ustanovitvi družbe z
omejeno odgovornostjo »KOMUNALA, javno podjetje, Kranjska Gora, d.o.o.« in 10.
člena Statuta javnega podjetja Komunala Kranjska Gora, d.o.o., nadzorni svet
KOMUNALE, Kranjska Gora, d.o.o., objavlja javni razpis za delovno mesto
DIREKTORJA
KOMUNALE, JAVNEGA PODJETJA, KRANJSKA GORA, d.o.o.
Za delovno mesto direktorja lahko kandidira vsaka poslovno sposobna fizična oseba, ki
mora poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:
- da imajo najmanj višjo strokovno izobrazbo po Zakonu o visokem šolstvu oziroma
raven izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, ki v skladu z zakonom ustreza
višji strokovni izobrazbi,
- najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih,
- da poznajo problematiko komunalnih dejavnosti v občini,
- da imajo aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika.
Kandidat mora k prijavi na razpisano delovno mesto priložiti:
1. krajši življenjepis;
2. overjeno fotokopijo dokazila o izpolnjevanju strokovne izobrazbe (fotokopijo
diplome);
3. potrdilo o pridobljenih delovnih izkušnjah (overjeno fotokopijo delovne knjižice ali
izpiska delovne dobe in pisno potrdilo delodajalca ali ustrezno overjeno dokazilo, iz
katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede delovnih izkušenj, čas opravljanja
dela ter stopnja zahtevnosti delovnega mesta oz. dela);
4. izjavo ali potrdilo kandidata, da je državljan Republike Slovenije;
5. izjavo kandidata ali potrdilo v skladu z 255. členom ZGD-1, in sicer:
- da ni že član drugega organa vodenja ali organa nadzora te družbe;
- da 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 in sicer za obdobje petih
let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora;
- da mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer
dokler prepoved traja;
- da 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;
6. izjavo oziroma potrdilo kandidata o aktivnem znanju enega svetovnega tujega jezika z
navedbo katerega,
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7. izjavo, da za namen tega razpisnega postopka dovoljuje pridobitev podatkov iz 4., in
5. točke iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat ne soglaša, bo moral sam
predložiti ustrezna dokazila ter
8. priložen program dela in razvoja javnega podjetja.
Prijavo za razpis skupaj z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, življenjepisom in
programom dela in razvoja podjetja morajo kandidati poslati v zaprti ovojnici na naslov:
Komunala, Kranjska Gora, d.o.o., Spodnje Rute 50, 4282 Gozd Martuljek, s pripisom
»Ne odpiraj – Razpis za direktorja«, in sicer v roku osem dni po objavi tega javnega
razpisa.
Formalno nepopolne in nepravočasne prijave se v skladu z veljavnimi predpisi ne bodo
uvrstile v izbirni postopek.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za dobo štirih let s
polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v prostorih Javnega podjetja Komunala
Kranjska Gora, Spodnje Rute 50, Gozd Martuljek.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni od dneva izbire.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot
nevtralni za ženske in moške.

Datum: 12.10.2016

Nadzorni svet
Komunale, Kranjska Gora, d.o.o.
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