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Na podlagi določbe 32.a člena Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in določbe 43. in 44. člena Statuta 
Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 165/21 –  uradno prečiščeno besedilo 4)  
  

objavlja javni razpis 
 

za imenovanje nadomestnega člana/podpredsednika 
Nadzornega odbora Mestne občine Kranj 

 
Kandidat za člana/podpredsednika (v nadaljevanju: član) nadzornega odbora mora izpolnjevati zakonske pogoje.  
 
Pri imenovanju za člana nadzornega odbora imajo prednost kandidati z: 

- nazivom preizkušeni ali državni notranji revizor; 
- doseženo drugo stopnjo izobrazbe v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, na področju prava ali 

ekonomije;  
- delovnimi izkušnjami na finančnem ali računovodskem področju.  

 
Član nadzornega odbora ne more biti član mestnega sveta, župan, podžupan, član sveta ožjega dela MOK, direktor 
mestne uprave, delavec mestne uprave ter član poslovodstva organizacije, ki je uporabnik proračunskih sredstev.  
  
Mandat člana nadzornega odbora je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne občine Kranj.  
  
Član nadzornega odbora opravlja svojo funkcijo nepoklicno.  

Prijava mora vsebovati kratek življenjepis oziroma predstavitev kandidata z opisom delovnih s poudarkom na 
dosedanjih izkušnjah s finančno-računovodskega ali pravnega področja in navedbo drugih znanj in veščin, pridobljenih 
poleg formalne izobrazbe. 
 
K prijavi morajo biti predložena naslednja dokazila:  

- dokazilo o doseženi izobrazbi;  
- v primeru pridobljenega naziva preizkušeni ali državni notranji revizor pa tudi potrdilo o doseženem nazivu 

preizkušenega ali državnega notranjega revizorja. 
 
Vsa dokazila morajo biti predložena v uradnem jeziku Republike Slovenije. Če so potrdila priložena v tujih jezikih, je 

potrebno priložiti uraden prevod. Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, pošljejo prijave (obrazec) z dokazili o izpolnjevanju 

razpisnih pogojev najkasneje do 17. 1. 2022 v zaprti kuverti na naslov: Mestni svet Mestne občine Kranj, KMVVI, 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj, s pripisom »Razpis za nadomestnega podpredsednika NO« ali oddajo v sprejemni pisarni 

Mestne občine Kranj.  V izbirni postopek se bodo uvrstile samo popolne in pravočasno prispele vloge kandidatov, ki 

bodo izpolnjevali razpisne pogoje. Vloga se bo štela za pravočasno prispelo, če je bila najkasneje zadnji dan roka za 

oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko.  Za nepopolno vlogo bo komisija štela vlogo, iz katere ni mogoče 

razbrati, ali kandidat izpolnjuje razpisne pogoje.  

Z odločitvijo Mestnega sveta Mestne občine Kranj bodo prijavljeni kandidati seznanjeni v osmih dneh po sprejetju 
sklepa o imenovanju. Morebitne dodatne informacije dobite v času uradnih ur na telefonu: 04/2373-119.   
  
V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske 
in moške.           
 
Številka: 032-35/2021-2-401102  
Datum:   4. 1. 2022 
 
 
                   Janez Černe 

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja,  
          volitve in imenovanja 
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