
Komisija za izvedbo javnega razpisa za imenovanje direktorja KOMUNALE TOLMIN, Javno 

podjetje d.o.o., Poljubinj 89h, Tolmin, na podlagi 35. člena Odloka o ustanovitvi in 

organiziranju Komunale Tolmin, Javnega podjetja d.o.o. (Uradni list RS, št. 47/2019) in 45. 

člena Družbene pogodbe KOMUNALE TOLMIN, Javnega podjetja d.o.o., objavlja naslednji 

razpis za imenovanje  

DIREKTORJA KOMUNALE TOLMIN, 

Javno podjetje d.o.o. 

Kandidat za direktorja, ki mora biti poslovno sposobna fizična oseba, mora poleg splošnih in 

delovnopravnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje, da: 

- ima  najmanj  sedmo  stopnjo  izobrazbe,  to  je  univerzitetni  program  ali  program  druge  

bolonjske stopnje  ekonomske, pravne ali tehnične smeri skladno z vsakokrat veljavnimi 

predpisi, ki urejajo klasifikacijski program izobraževanja in usposabljanja, in najmanj pet let 

delovnih  izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih; ali ima najmanj šesto stopnjo 

izobrazbe, to je visokošolski strokovni program ali program prve bolonjske stopnje 

ekonomske,  pravne ali tehnične smeri skladno z vsakokrat veljavnimi predpisi, ki urejajo 

klasifikacijski program izobraževanja in usposabljanja, in najmanj deset  let delovnih   

izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih;  

- ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 

dolžnosti, niti ni bil obsojen zaradi drugega kaznivega dejanja na nepogojno kazen zapora v 

trajanju več kot šest mesecev;   

- zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki 

se preganja po uradni dolžnosti;      

- obvlada slovenski jezik;  

- ima vozniški izpit B kategorije.  

Kandidat mora poleg dokazil o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev k prijavi predložiti svoj 

program razvoja družbe.  

Izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka morajo kandidati izkazati z:  

- fotokopijo diplome ali magisterija stroke (druga bolonjska stopnja), 

- originalom ali fotokopijo pogodbe o zaposlitvi ali potrdila dosedanjih delodajalcev iz katerih 

izhaja dosedanja delovna doba na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih; 

- originalnim potrdilom iz kazenske evidence iz katerega izhaja, da  ni bil pravnomočno obsojen 

zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, niti ni bil obsojen 

zaradi drugega kaznivega dejanja na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest 

mesecev;   

- originalnim potrdilom pristojnega sodišča, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna 

obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; 

- fotokopijo vozniškega dovoljenja.  

V kolikor kandidat predloži fotokopijo diplome iz prve alineje, ki jo je izdala slovenska univerza 

se šteje, da obvlada slovenski jezik, sicer mora predložiti fotokopijo potrdila o uspešno 

opravljenem izpitu iz znanja slovenščine na visoki ravni aktivnega znanja slovenščine, ki ga je 

izdala uradno pooblaščena izobraževalna ustanova.  

Komisija v postopku izbire ne bo upoštevala prijav, ki jim ne bodo priložena vsa zgoraj 

navedena dokazila o izpolnjevanju pogojev in program razvoja družbe.  



Direktorja javnega podjetja bo imenovala skupščina družbe, na predlog sveta ustanoviteljev, 

za mandatno dobo štirih let.  

Prijavo z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici na 

naslov: Komunala Tolmin d.o.o., Poljubinj 89h, 5220 Tolmin, s pripisom »ne odpiraj – javni 

razpis za direktorja Komunale Tolmin d.o.o.«. Rok za prijavo je 15 dni od dneva objave razpisa.  

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 30 dneh po opravljenem postopku 

imenovanja.  

V besedilu uporabljeni izrazi zapisani v moški spolni slovnični obili, so uporabljeni kot nevtralni 

za ženske in moške.  
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                                                                                                  Predsednik 

                                                                                               Davorin Simčič  

 

 


