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Na podlagi 58. in 59. clena Zakon o javnih usluzbencih (Uradni list RS, st. 63/07 - uradno 
precisceno besedilo, 65/08, 69/08 — ZTFl-A, 69/08 - ZZavar-E, 40/12 - ZUJF, 158/20 - 
ZlntPK-C in 203/20 - ZIUPOPDVE; v nadaljevanju: ZJU) Obcina Podcetrtek, Trska cesta 59, 
3254 Podcetrtek, objavlja javni natecaj za zasedbo prostega uradniskega delovnega mesta

Visji svetovalec za okolje in prostor, 
komunalo ter gospodarsko infrastrukturo, m/z 

(sifra delovnega mesta: C027010)

Prosto delovno mesto je uradnisko delovno mesto, ki se izvaja v nazivu Visji svetovalec III., 
II., I..

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

najmanj visoka strokovna izobrazba (prejsnja) / prva bolonjska stopnja / smer 
gradbenistvo, geodezija, arhitektura; 
najmanj 4 leta delovnih izkusenj,
usposabljanje za imenovanje v naziv (ce izbrani kandidat nima opravijenega 
usposabljanja za imenovanje v naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od 
sklenitve pogodbe o zaposlitvi),
strokovni izpit iz upravnega postopka (ce izbrani kandidat nima opravijenega izpita iz 
upravnega postopka, ga mora opraviti najkasneje v roku 3 mesecev po sklenitvi 
delovnega razmerja); 
drzavijanstvo Republike Slovenije, 
znanj e uradnega j ezika,
ne smejo biti pravnomocno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se 
preganja po uradni dolznosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v 
trajanju vec kot sest mesecev,

- zoper njih ne sme biti vlofena pravnomocna obtoznica zaradi naklepnega kaznivega 
dejanja, ki se preganja po uradni dolznosti.

Kot delovne izkusnje se steje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja 
izobrazbe in cas pripravnistva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno 
razmerje sklenjeno oziroma pripravnistvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za 
delovne izkusnje se stejejo tudi delovne izkusnje, ki jib je javni usluzbenec pridobil z 
opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nizja izobrazba, razen 
pripravnistva v eno stopnjo nizji izobrazbi. Kot delovne izkusnje se uposteva tudi delo na enaki 
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkusnje se 
dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna cas opravljanja dela in stopnja 
izobrazbe.

V primeru, da izbrani kandidat nima opravijenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, 
ga mora skladno s tretjim odstavkom 31. clena Zakona o splosnem upravnem postopku (Uradni
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list RS, St. 24/06 - UPB, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 - ZIUOPDVE) 
opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

V primeru, da izbrani kandidat nima opravljenega strokevnega izpita za imenovanje v naziv 
(drzavni izpit iz javne uprave) oziroma opravljenega usposabljanja za imenovanje v naziv, ga 
mora skladno z 89. clenom ZJU, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega 
razmerja.

Delovno podrocje:
sodelovanje pri oblikovanju sistemskih resitev in drugih najzahtevnejsih gradiv;
samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, porocil in
drugih zahtevnih gradiv;
sodelovanje z medobcinskim inspektoratom;
vodenje in odlocanje v zahtevnih upravnih postopkih;
vodenje najzahtevnejsih upravnih postopkov;
samostojno opravljanje drugih zahtevnejsih nalog.

Prijava mora vsebovati:
1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna 

stopnja in smer izobrazbe ter datum (dan, mesec in leto) zakljucka izobrazevanja ter 
ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

2. pisno izjavo o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede 
zahtevanih delovnih izkusenj; v izjavi kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve 
delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opise delo in raven 
zahtevnosti dela (npr. V., VI. ali VII. stopnja zahtevnosti), ki ga je opravljal pri tern 
delodajalcu,

3. pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, iz katere mora biti 
razvidna ustanova, na kateri je kandidat opravljal izpit in leto opravljanja izpita (ce ima 
kandidat izpit),

4. pisno izjavo o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv, iz katere mora 
biti razvidna ustanova, na kateri je kandidat opravljal usposabljanje in leto opravljanja 
usposabljanja (ce ga je kandidat opravil),

5. pisno izjavo kandidata, da:
a. je drzavljan Republike Slovenije,
b. ni bil pravnomocno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po 

uradni dolznosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju vec kot 
sest mesecev,

c. zoper njega ni bila vlozena pravnomocna obtoznica zaradi naklepnega kaznivega 
dejanja, ki se preganja po uradni dolznosti,

6. pisno izjavo, da za namen tega natecajnega postopka dovoljuje Obcini Podeetrtek pridobiti 
podatke iz uradnih evidenc, ki so navedeni v 5. tocki. V primeru, da kandidat s tern ne 
soglasa, mora sam predloziti ustrezna dokazila.

Namesto zgoraj navedenih pisnih izjav lahko kandidat predlozi tudi fotokopije dokazil iz 
katerih je razvidno izpolnjevanje pogojev.

Zazeleno je, da kandidat k prijavi z dokazili prilozi tudi kratek zivljenjepis. V prijavi lahko 
poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in vescine, ki jih je pridobil.



Strokevna usposobljenost kandidatov se bo preverjala na podlagi pregleda prijav in predlozene 
dokumentaeije, s pomoejo morebitnih drugih metod preverjanja strokevne usposobljenosti in 
po potrebi z ustnimi razgovori s kandidati.

Na podlagi smiselne uporabe 21. clena Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v 
organih drzavne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, st. 139/2006 in 104/2010), 
se V izbimi postopek ne uvrstijo kandidati, ki ne izpolnjujejo natecajnih pogojev.

Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu Visji svetovalec za okolje in prostor, 
komunalo ter gospodarsko infrastrukturo v nazivu visji svetovalec III, v prostorih obcinske 
uprave Obcine Podeetrtek, na naslovu Trska cesta 59, Podeetrtek in na terenu na obmocju 
obcine Podeetrtek. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedolocen cas 
s polnim delovnim casom in sestmesecnim poskusnim delom.

Kandidati posljejo pisne prijave z dokazili v zaprti ovojnici na naslov: Obcina Podeetrtek, Trska 
cesta 59, 3254 Podeetrtek, z oznacbo: »Javni natecaj Visji svetovalec za okolje in prostor, 
komunalo ter gospodarsko infrastrukturo«, v roku 14 dni po objavi javnega natecaj a na Zavodu 
RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se steje tudi elektronska oblika poslana na 
elektronski naslov: tainistvo.obcina@,podcetrtek.si, pri cemer veljavnost prijave ni pogojena z 
elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obvesceni najkasneje v roku 30 dni po objavi javnega natecaja. 
Obvestilo o koncanem natecajnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Obcine 
Podeetrtek.

Dodatne informaeije o izvedbi javnega natecaja je mozno dobiti natel. stevilki 03/ 81 82 785, 
kontaktna oseba: Katja Mlaker.

Opomba: V besedilu javnega natecaja uporabljeni izrazi, zapisani v moski slovnicni obliki, so 
uporabljeni kot nevtralni za zenske in moske.
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