
 
 
OBČINSKI SVET  
Komisija za mandatna vprašanja,  
volitve in imenovanja 
ter administrativne zadeve 
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VODJEM SVETNIŠKIH SKUPIN 
ZASTOPANIH V OBČINSKEM SVETU 
OBČINE SLOVENSKE KONJICE 
IN ZAINTERESIRANI JAVNOSTI 
 
 
Zadeva: Javni poziv za evidentiranje kandidatov za člane Nadzornega sveta Stanovanjskega 
podjetja Konjice d. o. o. 
 
Spoštovani. 
 
Pozivamo k predložitvi kandidatur za imenovanje 6 (šestih) članov Nadzornega sveta 
Stanovanjskega podjetja Konjice d. o. o. 
 
Stanovanjsko podjetje Konjice d. o. o. nas je obvestilo, da z dnem 3. julij 2019 poteče mandat 
Nadzornemu svetu Stanovanjskega podjetja Konjice d.o.o. Nadzorni svet je sestavljen iz 7 
članov, od katerih 6 članov imenuje ustanovitelj, enega pa svet delavcev družbe. 
 
Predlogu morajo kandidati predložiti predstavitveno pismo, življenjepis, dokazilo o izobrazbi in 
delovnih izkušnjah, ter izpolnjeno priloženo soglasje in izjavo. 
 
Predloge z zahtevanimi prilogami posredujte Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja ter administrativne zadeve na naslov Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 
Slovenske Konjice, najkasneje do ponedeljka, 6. maja 2019 na elektronski naslov 
info@slovenskekonjice.si. 
 

Hvala za sodelovanje in lep pozdrav. 
 
 
 
          Predsednik 
                                                              Slavko Hren l.r. 
        

 
 
Priloge: 

- obrazec soglasja in izjave 
- Navodila za predstavnike ustanovitelja v organih upravljanja javnih zavodov in podjetij, 

katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Slovenske Konjice 
 

 



 

 

SOGLASJE 
 
_________________________________________________________________ 
 (ime in priimek, datum rojstva) 
 
_________________________________________________________________ 
           (naslov stalnega prebivališča) 
   
_________________________________________________________________ 
 (poklic, delo) 
 
soglašam s kandidaturo za člana Nadzornega sveta Stanovanjskega podjetja Konjice 
d.o.o. in 

i z j a v l j a m, 
 

da ni okoliščin, ki bi nasprotovale moji izvolitvi za člana Nadzornega sveta Stanovanjskega 
podjetja Konjice d.o.o.  zlasti pa izpolnjujem naslednje pogoje za imenovanje: 

- v zadnjih petih letih nisem 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, oziroma je prestajanja zaporne 
kazni minilo več kot dve leti (255. člen ZGD-1) 

- nisem v postopku prepovedi opravljanja poklica kot posledice izrečenega varnostnega 
ukrepa (255. člen ZGD-1) 

- nisem bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni 
postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom, oziroma sta od 
pravnomočnosti sodbe minili več kot dve leti (255. člen ZGD-1) 

- nisem član organa vodenja iste družbe (255. člen ZGD-1) 
- nisem član nadzornega sveta ali upravnega odbora že v treh družbah (273. člen ZGD-

1) 
- nisem član uprave ali upravnega odbora od družbe odvisne družbe (273. člen ZGD-1) 
- nisem prokurist ali pooblaščenec te družbe (273. člen ZGD-1) 
- nisem član uprave druge kapitalske družbe, v katere nadzornem svetu sem član uprave 

te družbe (273. člen ZGD-1) 
- ne obstajajo druge okoliščine, ki bi nasprotovale mojemu imenovanju za člana 

nadzornega sveta. 
  
Predlagatelj kandidata 
_________________________________________________________________ . 
        (navesti predlagatelja) 
 
 
 
 
        Podpis kandidata 
 
Datum: __________        _____________________ 
 

 
 



 
 
 

IZJAVA 
 
 
 
 
 
Spodaj podpisani/-a………….....................rojen/-a.........................v/na............................,  
 
stanujoč/-a....................................... .................................................................................. 
 
 
za namen imenovanja v Nadzorni svet Stanovanjskega podjetja Konjice, d.o.o. izjavljam, 
da: 
 

- izpolnjujem zahtevane pogoje, 
- nisem član v največ dveh organih nadzora ali upravljanja pravnih oseb javnega 

sektorja, v katerih vlogo ustanovitelja izvršuje Občina Slovenske Konjice, in hkrati član 
v največ dveh nadzornih svetih ali upravnih odborih gospodarskih družb, ki so v 
večinski neposredni ali posredni lasti Občine Slovenske Konjice in 

- nisem v poslovnem razmerju s Stanovanjskim podjetjem Konjice, d.o.o., za katero 
kandidat sem (na primer dobavitelj blaga ali storitev za javni zavod/podjetje, vključujoč 
svetovalne in revizorske storitve), 

- sem seznanjen in soglašam z Navodili za predstavnike ustanovitelja v organih 
upravljanja javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanovitelja ali soustanoviteljica 
je Občina Slovenske Konjice 

- da izrecno dovoljujem obdelavo in uporabo osebnih podatkov, vendar izključno z 
namenom in v zvezi s postopkom imenovanja za predstavnika ustanovitelja v 
Nadzornem svetu Stanovanjskega podjetja Konjice d.o.o., za katerega se prijavljam. 
 

 
 
 
        Podpis kandidata 
 
Datum: __________        _____________________ 
 

 
 
 
 
 


