
OBEINA BOVEC

Obdina 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 natedaj za zasedbo uradniSkega delovnega mesta na poloZaju

TAJNIKA OBEINSKE UPRAVE OBEINE BOVEC

Dela in naloge na poloZaju se opravljajo v nazivu: vi5ji svetovalec I

Delovno podrodje:

o vodenje, nadrtovanje, organiziranje, usklajevanje in nadziranje dela v obdinski upravi;
. neposredno vodenje obdinske uprave, organiziranje in koordiniranje dela med oddelki in

delavci obdinske uprave;
. vodenje projektnih skupin za naizahtevnej5e in kljudne projekte;
. samostojno oblikovanje kljudnih sistemskih re5itev in drugih najzahtevnej5ih gradiv;
. organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih enot in

sodelovanje z drugimi organi;
. sodelovanje pri oblikovanju sistemskih re5itev in drugih najzahtevnejSih gradiv;
o samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, porodil in drugih

zahtevnih gradiv;
. vodenje in odlodanje v upravnih postopkih na prvi stopnji;
r samostojno opravljanje drugih najzahtevnej5ih nalog;
o zagotavljanje oziroma neposredna pomod pri zagotavljanju razvoja organizacije;
. druge naloge po pooblastilu ali navodilu Zupana.

Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni javni natedaj, mora poleg splo5nih pogojev, ki jih urejajo

predpisi s podrodja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

. najmanj visoko5olska strokovna izobrazba (prejSnja) ali visoko5olska strokovna izobrazba (1.

bolonjska stopnja) ali visoko5olska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja) pravne,

ekonomske ali druge druZboslovne smeri;
o najmanj 6 let delovnih izku5enj;
. usposabljanje za imenovanje v naziv (6e izbrani kandidat usposabljanja 5e ni opravil, ga bo

moralopraviti najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi);
o strokovni izpit iz upravnega postopka (6e izbrani kandidat nima opravljenega strokovnega

izpita iz upravnega postopka, ga mora opraviti v roku treh mesecev po imenovanju na
poloZaj);

. funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja s kadrovskimi viri, kijih mora kandidat
pridobitiv roku 15 mesecev po imenovanju na poloZaj;

. dr1avlianstvo Republike Slovenije;

. znanje uradnega jezika;

. osnovno znanje enega tujega jezika;

. osnove obvladovanja radunalni6kih orodU;
o vozni5ki izpit B kategorije;
o da ni bil pravnomodno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, kise preganja po uradni

dolZnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapota v trajanju ve6 kot Sest mesecev;



. da zoper njega ni bila vloZena pravnomodna obtoZnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradnidolZnosti

Prijava kandidata mora vsebovati:

1. ilavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer
izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaklju6ka 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 opi5e 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 (de jih
je kandidat Ze pridobil);

4. i4avo, da ima opravljen strokovni izpitiz upravnega postopka (de ga je kandidat Ze opravil);

5. izjavo o opravljenem usposabljanju za imenovanje v naziv (de ga je kandidat Ze opravil);

6. izjavo, da je drZavljan Republike Slovenije;

7. ilavo o znanju uradnega jezikq

8. izjavo o osnovnem znanju enega tujega jezika;

f. izjavoo osnovnem obvladovanju radunalni5kih orodij;

10. izjavo, da ima opravljen izpit B kategorije;

11. i4avo, 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;

12. ilavo, da zoper njega ni bila vloZena pravnomodna obtoZnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, kise preganja po uradnidolZnosti;

13. 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 ob6inske uprave.

Po 13. todki 6. 6lena ZJU se kot delovne izku5nje Steje delovna doba na delovnem mestu, za katero
se zahteva ista stopnja izobrazbe in das pripravni5tva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo
delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravni5tvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za
delovne izku5nje se Stejejo tudi delovne izku5nje, kijih je javni usluZbenec pridobil z opravljanjem del
na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo ni\a izobrazba, razen pripravni5tva v eno
stopnjo niZji izobrazbi. Kot delovne izku5nje se upo5teva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je
delovno mesto, za katero oseba kandidira. lzbrani kandidat bo delovne izku5nje dokazoval z
verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna das opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

V skladu s 4. odstavkom 54. dlena Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in
nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih se za delovna mesta oziroma nazive, za
katere se ne zahteva univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma



magisteruem, predpisane delovne izku5nje skraj5ajo za tretjino v primeru, da naloge na tem delovnem
mestu opravlja javni usluZbenec, ki ima univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s
specializacijo oziroma magisterijem.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v
naziv. Kot opravljeno usposabljanje se Steje tudi opravljen drZavni izpitizjavne uprave. V nasprotnem
primeru bo moral izbrani kandidat usposabljanje v skladu 89. dlenom ZJU opraviti najpozneje v enem
letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V
nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat izpitv skladu s tretjim odstavkom 31.6lena Zakonao
splo5nem upravnem postopku (Uradni list RS, 5t.24106- uradno predi5deno besedilo, 105/06-ZUS-1,
126107,65/08, 8/10 in 82113) opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali je pridobil funkcionalna znanja upravnega vodenja in
upravljanja kadrovskih virov. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat v skladu s tretjim
odstavkom 81. 6lena ZJU to znanje pridobiti v petnajstih mesecih od dneva imenovanja na poloZaj.

O izbiri uradnika na poloZaj bo izdan sklep o izbiri, ki bo vroden izbranemu kandidatu, ostalim
kandidatom pa bo vroden sklep, da niso bili izbrani. Obvestilo o kondanem izbirnem postopku bo
objavljeno na spletnistrani Obdine Bovec.

lzbrani kandidat bo imenovan na poloZaj Tajnik obdinske uprave. lzbranemu kandidatu bodo pravice
in obveznosti dolodene glede na naziv detrte stopnje: vi5ji svetovalec l. Z izbranim kandidatom bo
sklenjeno delovno razmerje za dolo6en das s polnim delovnim dasom, in sicer za das mandata petih
let. lzbrani kandidat bo delo opravljal na sedeZu Obdine Bovec oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer
organ opravlja svoje naloge.

Pisno prijavo z ifavami je potrebno poslati v zaprti ovojnici z ozna6bo: >za javni natedaj - tajnik
Obdine Bovec - ne odpiraj< na naslov: Ob6ina Bovec, Trg golobarskih Zrtev 8, 5230 Bovec in
sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje oziroma na uradni spletni
strani Obdine Bovec. Za pisno obliko prijave se Steje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski
naslov obcina.info@bovec.si, pri demer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Nepravo6asne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidati, ki ne bodo izpolnjevali
pogojev, ne bodo uvr56eniv izbirni postopek.

lzbira kandidata oziroma strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi prijave in
priloZene dokumentacije ter na podlagi razgovora s kandidati.

Informacije o izvedbijavnega natedaja daje Zupan Obdine Bovec Valter MlekuZ :041 990 459.

V besedilu javnega natedaja uporabljeni izrazi, zapisani v mo5ki slovni6ni obliki, so uporabljeni kot
nevtralniza Zenske in moSke.

Stevilka: 110-0612017 -1
Datum: 14.07.2017
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