
OBEINA BOVEC

Ob6ina Bovec na podlagi prvega odstavka 58. 6lena ter detrtega odstavka 82. 6lena Zakona o

javnih usluZbencih (Uradni list RS, 5t. 63/07- UPB-3 in naslednji, v nadaljnjem besedilu ZJU)

objavlja javni nateialzazasedbo uradniSkega delovnega mesta na poloZaiu

TAJNIKA OBEINSKE UPRAVE OBEINE BOVEC

Dela in naloge na poloZaju se opravljajo v nazivu: podsekretar.
ee izbrani kandidat pred imenovanjem na poloZaj ni imel statusa uradnika, ne bo imenovan v naziv, v
pogodbi o zaposlitvi pa se bo dolodilo, da se njegove pravice in dolZnosti dolodijo glede na uradni5ki
naziv podsekretar.

Delovno podrodje:

. vodenje, nadrtovanje, organiziranje, usklajevanje in nadziranje dela v obdinski upravi;

. vodenje in odlodanje v upravnih postopkih na prui stopnji;

. vodenje projektnih skupin za najzahtevnejie in kljudne projekte;

. usklajevanje priprave programov in pripravljanje vlog za pridobitev finandnih sredstev
drugih virov;

. samostojno oblikovanje kljudnih sistemskih reSitev in drugih najzahtevnejSih gradiv;

. opravljanje drugih najzahtevnejiih nalog;

. zagotavljanje oziroma neposredna pomod prizagotavljanju razvoja organizacije;

. druge naloge po pooblastilu ali navodilu Zupana.

Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni javni natedaj, mora poleg sploSnih pogojev, ki jih urejajo

predpisis podrodja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

a

a

a

univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem ali bolonjska
druga stopnja ;

najmanj 6 let delovnih izkuSenj;
usposabljanje za imenovanje v naziv;
strokovni izpit iz upravnega postopka (de izbrani kandidat nima opravljenega strokovnega
izpitaiz upravnega postopka, ga mora opravitiv roku treh mesecev po imenovanju na poloZaj)

funkcionalna znarya upravnega vodenja in upravljanja s kadrovskimi vir, ki jih mora kandidat
pridobitiv roku 15 mesecev po imenovanju na poloZaj (glej 82. dlen ZJU!)
drZavljanstvo Republike Slovenije;
znanje uradnega iezlka:
osnovno znanje dveh tujih jezikov
osnove obvladovanja radunalni5kih orodtj
vozniSki izpit B kategorije
da ni bil pravnomodno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolZnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju ved kot Sest mesecev;
da zoper njega ni bila vloZena pravnomodna obtoZnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
kise preganja po uradnidolZnosti.
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Prijava kandidata mora vsebovati:

f . i/avo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer
izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zakljudka izobraZevanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena;

2. ilavo o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih
delovnih izku5enj. V izjavi kandidat navede datum (dan, mesec, leto) sklenitve in datum prekinitve

delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu ter kratko opi$e delo (z navedbo stopnje
zahtevnosti del in nalog), ki ga je opravljal pri tem delodajalcu;

3. izjavo o pridobljenih funkcionalnih znanjih upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov (ee jih
je kandidat 2e pridobil);

4. i4avo o opravljenem strokovnem izpitu (de ga je kandidat Ze opravil);

5. izjavo, da je drZavljan Republike Slovenije;

6. izjavo, o znanju uradnega jezika

7. ilavo o osnovnem znanju dveh tujih jezikov

8. izjavo, da ima opravljen izpit B kategorije

f. izjavo, da ni bil pravnomo6no obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po

uradni dolZnosti in da ni bilobsojen na nepogojno kazen zaporc v trajanju ved kot Sest mesecev;

10. izjavo, da zoper njega ni bila vloZena pravnomoena obtoZnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, kise preganja po uradnidolZnosti;

11. izjavo, da za namen tega natedajnega postopka dovoljuje obdini Bovec pridobitev podatkov o
izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom v
uradne evidence ne sogla5a, bo moral sam predloZiti ustrezna dokazila.

K prijavi mora kandidat priloZiti tudi kratek Zivljenjepis z opisom dosedanjih delovnih izku5enj, iz

katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkuSenj in dokazila o morebitnih
posebnih znanjih in sposobnostih ter vizijo delovanja obdinske uprave.

Po 13. toOki 6. 0lena ZJU se kot delovne izku5nje Steje delovna doba na delovnem mestu, za katero

se zahteva ista stopnja izobrazbe in 6as pripravni$tva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo

delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravni5tvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. 7a

delovne izkuSnje se Stejejo tudi delovne izku5nje, kijih je javni usluZbenec pridobil z opravljanjem del

na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nilja izobrazba, razen pripravniStva v eno

stopnjo nilji izobrazbi. Kot delovne izku5nje se upoSteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je

defovno mesto, za katero oseba kandidira, lzbrani kandidat bo delovne izkuinje dokazoval z

verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna 6as opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

lzbrani kandidat bo imenovan na poloZaj z odlodbo in sicer z mandatno dobo petih let.



Z izbranim kandidatom, ki pred imenovanjem na poloZaj ni imel statusa uradnika, bo na podlagi 5.

odstavka 82. dlena Zakona o javnih usluZbencih sklenjena pogodba o zaposlitvi za doloden das za
dobo 5 let.

Z izbranim kandidatom, ki je pred imenovanjem na poloZaj Ze imel status uradnika, bo na podlagi 7.

odstavka 83. dlena Zakona o javnih usluZbencih sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoloden das ali

aneks k pogodbi o zaposlitvi.

Pisno prijava z i4avami je potrebno poslati v zaprii ovojnici z oznadbo: rza javni nate6aj * tajnik
obiine * ne odpiraj<< na naslov: Obiina Bovec, Trg golobarskih Zrtev g, SZIA Bovec in sicer v
roku B dni po objavi na spletni straniobdine, do 16. 7.2013.

Nepravodasne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Obvestilo o kon6anem javnem

natedaju bomo objavili na spletni strani Obdine Bovec.

Informacije o izvedbi javnega natedaja daje 2upan Obcine Bovec g. Sini5a Germoviek na tel.it. 041

641 898.

V besedilu javnega natedaja uporabljeni izrazi, zapisani v moiki slovnidni obliki, so uporabljeni kot
nevtralniza ienske in moSke.

Stevilka: 1 1 0-00041201 3

Bovec, dne 8.7.2013

OBEINA BOVEC
Zupnru
SiniSa Germov5ek
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