
Na podlagi 58. dlena Zakona o javnih uslu2bencih (Uradni list RS, 5t. 63/07-UPB3,
65/08, 69/08-ZTFI-A, 69108-ZZavar-E in 4O112-ZUJF), Obdina Poddetrtek, Trska
cesta 59, 3254 Pod6etrtek, objavlja javni natedaj za zasedbo prostega uradni5kega
delovnega mesta

Vi5ji svetovalec za splo5ne in pravne zadeve

Prosto delovno mesto je uradniSko delovno mesto, ki se izvaja v nazivu Vi5ji
svetovalec, ll. 1.. lzbrani kandidat bo imenovan v naziv viiji svetovalec ll, z
mo2nostjo napredovanja.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto uradni5ko delovno mesto, morajo izpolnjevati
naslednje pogoje:

- visoko5olska univezitetn a izobrazba (prej5nja) /druga bolonjska stopnja/
smer pravna;

- najmanj 5 let delovnih izkuienj,
- usposabljanje za imenovanje v naziv (de izbrani kandidat nima opravljenega

usposabljanja za imenovanje v naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem letu
od sklenitve pogodbe o zaposlitvi),

- strokovni izpit iz upravnega postopka (de izbrani kandidat nima opravljenega
izpila iz upravnega postopka, ga mora opraviti najkasneje v roku 3 mesecev
po sklenitvi delovnega razmerja);

- dzavljanstvoRepublike Slovenije,
- znanje uradnega jezika,
- ne smejo biti pravnomocno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki

se preganja po uradni dol2nosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen
zapora v trajanju ved kot Sest mesecev,

- zoper njih ne sme biti vlo2ena pravnomodna obtoZnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dol2nosti.

Zeljena znanja in izku5nje:
- poznavanje zakonodaje s podrodja lokalne samouprave in njenega delovanja

Kot delovne izku5nje se Steje delovna doba na delovnem mestu, za katero se
zahteva ista stopnja izobrazbe in das pripravnistva v isti stopnji izobrazbe, ne glede
na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravniitvo opravljeno pri
istem ali pri drugem delodajalcu Za delovne izkuinje se Stejejo tudi delovne izku6nje,
,ki jih je javni uslu2benec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero
se zahteva za eno stopnjo nila izobrazba, razen pripravni$tva v eno stopnjo ni2ji
izofiazbi. Kandidat bo delovne izku5nje dokazoval z verodostojnimi listinami, iz
katerih sta razvidna das opravljanja dela in stopnja izobrazbe.
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Delovno podrodje:
- opravljanje najzahtevnej5ih nalog s podrodja pravnih zadev;
- sodelovanje pri oblikovanju sistemskih re5itev in drugih najzahtevnej5ih gradiv;
- strokovno svetovanje na upravno pravnem podrodju;
- pripravljanje sploinih in drugih aktov ter mnenj in staliS6;
- re5evanje premo2enjsko pravnih zadev;
- vodenje postopkov javnih narodil;
- vodenje evidenc;



- vodenje in odlodanje v zahtevnih upravnih postopkih;
- strokovna pomo6 pri izvedbi lokalnih volitev;
- zastopanje obaine pred sodi5dem in drugimi organi;
- samostojno opravljanje drugih zahtevnejSih nalog;
- opravljanje ostalih del po nalogu Zupana in tajnika obdinske uprave

Prijava z 2ivljenjepisom mora vsebovati

f . ilavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena;

2. opis delovnih izkuSenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede
zahtevanih delovnih izkuSenj;

3. i4avo o opravljenem usposabljanju za imenovanje v naziv;
4. izjavo o opravljenem strokovnem izpilu iz upravnega postopka;
5. izjavo kandidata, da

o je dr2avljan Republike Slovenije;
. ni bil pravnomodno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se

preganja po uradni dolinosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen
zaporu v trajanju ved kot Sest mesecev,

. zoper njega ni vlo2ena pravnomodna obto2nica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dol2nosti,

6. izjavo, da za namen tega nateaajnega postopka organu, ki objavlja javni natecaj,
dovoli pridobitev podatkov iz 5. toeke iz uradnih evidenc.

Od kandidatov pridakujemo poznavanje podrocja dela, za katerega kandidirajo

Natedajna kom isija bo v izbirnem postopku preverjala strokovno usposobljenost
kandidatov na podlagi pregleda prijav, s pomodjo morebitnih drugih metod
preverjanja strokovne usposobljenosti in po potrebi z ustnimi razgovori s kandidati

lzbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu ViSji svetovalec za splo5ne in
pravne zadeve v nazivu vi5ji svetovalec ll, v prostorih obdinske uprave Ob6ine
Poddetrtek, na naslovu Tr5ka cesta 59, Poddetrtek. Z izbranim kandidatom bo
sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoloien ias s polnim delovnim easom.

Javni natedaj se objavi na spletni strani Obdine Poddetrtek

Kandidati poSljejo pisne prijave z dokazili v zaprti ovojnici na naslov: Ob6ina
Podaetrtek, TrSka cesta 59, 3254 Poddetrtek, z oznatbo: >Javni natedaj Vi5ji
svetovalec za splo5ne in pravne zadeve<, v roku 8 dni po objavi. Kandidati bodo o
izbiri pisno obveSdeni najkasneje v roku 30 dni po zakljudenem izbirnem postopku.
Za pisno obliko prijave se Steje tudi elektronska oblika poslana na elektronski naslov:
tajnistvo obcina@podccetrtek sr, pri eemer veljavnost prijave ni pogojena z
elektronskim podpisom.

Formalno nepopolne prijave v skladu z 21. dlenom Uredbe o postopku za zasedbo
prostega delovnega mesta v organih dr2avne uprave in v pravosodnih organih (Ur.
list RS, 5t. 139/2006) ne bodo uvrSdene v izbirni postopek.
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Kandidati bodo o izbiri pisno obve5ceni najkasneje v roku 30 dni po objavi javnega
natecaja. Obvestilo o koncanem natecajnem postopku bo objavljeno na spletnih
straneh Obcine Podcetrtek.

Dodatne informacije o izvedbi javnega natecaja je mozno dobiti na tel. Stevilki 03/ g1
82 785, kontaktna oseba Magda Jurjec.
Opomba: V besedilu javnega natecaja uporabljeni izrazi, zapisani v moiki slovnicni
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 2enske in mo5ke.

Stevilka: 1 1 O4OO2t2O1g
Podcetrtek, dne 25. 02. 2019
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