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Številka: 110-19/2022-6227 – 2
Datum: 6. 4. 2022

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-11) ter skladno z določbo sedmega odstavka 57. 
člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU2), 

UPRAVNA ENOTA MARIBOR, Ulica heroja Staneta 1, 2501 Maribor

o b j a v l j a

1 strokovno - tehnično delovno mesto 

»Strokovni sodelavec VII/1« (m/ž), s šifro 409
v tajništvu načelnika.

*
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati, ki se bodo 
prijavili na delovno mesto, izpolnjevati še naslednje pogoje:

▪ izobrazba: 
- visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje) / visokošolska strokovna izobrazba 

(prejšnja) ali 
- visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja) / visokošolska strokovna 

izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali 
- visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja) / visokošolska 

univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
▪ najmanj mesecev (8) mesecev delovnih izkušenj,
▪ znanje uradnega (slovenskega) jezika3.

Kot delovne izkušnje se, skladno s 13. točko 6. člena ZJU, šteje delovna doba na delovnem mestu, za 
katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je 
bilo delovno razmerje oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne 
izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem 
mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji 
izobrazbi. Kot delovne izkušnje pa se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno 
mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. 
Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in 
stopnja izobrazbe.

1 Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 
203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US in 15/22; v nadaljevanju: ZDR-1.  
2 Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 
158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb; v nadaljevanju: ZJU.
3 Za delo na strokovno-tehničnem delovnem mestu iz VII. tarifnega razreda je potrebna visoka raven aktivnega znanja 
slovenščine (četrti odstavek 3. člena Uredbe  o potrebnem znanju slovenščine za posamezne poklice oziroma delovna 
mesta v državnih organih in organih samoupravnih lokalnih skupnosti ter pri izvajalcih javnih služb in nosilcih javnih 
pooblastil (Uradni list RS, št. 22/08)).
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*
Naloge na delovnem mestu so:

- izdelava analiz, statističnih pregledov, informacij in drugih podlag za odločanje,
- samostojno pripravljanje strokovnih dopisov, poročil, zapisnikov, sklepov, odredb in podobnih 

pisanj ter izvajanje zahtevnejših administrativnih nalog in pisarniškega poslovanja,
- samostojna poslovna komunikacija in odgovornost za stike z javnostjo,
- organizacija in koordinacija poslovnih stikov in sestankov,
- vodenje poslovne korespondence, dokumentarnega gradiva, administracije, pečatov in žigov, 

evidenc in drugih baz podatkov, 
- skrb za ažuren interni pretok informacij,
- strokovna koordinacija z upraviteljem pri zagotavljanju informacijsko komunikacijskega sistema v 

organu,
- izvajanje nalog skrbnika spletne strani in internega e-portala,
- opravljanje nalog povezanih z blagajniškim poslovanjem,
- opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti po odredbi predstojnika organa.

*
Prijava mora vsebovati izjavo kandidata: 

1. o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe*, iz katere mora biti razvidna stopnja izobrazbe 
ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
*Kandidat lahko, v kolikor tako želi (ni pa obvezujoče), k svoji prijavi priloži tudi dokazila, ki dokazujejo 
izpolnjevanje tega pogoja.

2. izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (zaželeno je, da kandidat pri tem 
navede: vse dosedanje zaposlitve z datumi sklenitev in prekinitev delovnih razmerij pri 
posameznih delodajalcih oz. čas opravljanja dela; kratek opis dela in izobrazbo, ki je bila 
zahtevana za posamezno delovno mesto (stopnjo zahtevnosti delovnega mesta));

3. da Upravni enoti Maribor dovoljuje**, da v postopku objave delovnega mesta »Strokovni 
sodelavec VII/1« (s šifro 409), za preverjanje formalnih pogojev za zaposlitev, pridobi podatke iz 
uradnih evidenc;  
** V primeru, da kandidat s pridobitvijo podatkov iz uradnih evidenc ne soglaša, bo moral ustrezna dokazila 
predložiti sam. 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe 
navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil ter morebitne do sedaj pridobljene delovne izkušnje.
 

*
Skladno s četrtim odstavkom 28. člena ZDR-1 lahko delodajalec pri zaposlovanju preizkusi znanja in 
sposobnosti kandidatov za opravljanje dela, za katero se sklepa pogodba o zaposlitvi. Upravna enota 
Maribor ima (ob upoštevanju zakonskih prepovedi) pravico do proste odločitve, s katerim kandidatom, ki 
izpolnjuje pogoje za opravljanje dela, bo sklenila pogodbo o zaposlitvi (24. člen ZDR-1). 

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim 
časom in tri mesečnim poskusnim delom. Prosto delovno mesto »Strokovni sodelavec VII/1« je 
sistemizirano v VII/1. tarifnem razredu, v plačni skupini J, s 30 izhodiščnim plačnim razredom (1.373,40 
EUR bruto) in z možnostjo napredovanja do največ 40 plačnega razreda. 

Od izbranega kandidata pričakujemo zanesljivost, natančnost, prilagodljivost, komunikativnost in 
sposobnost za delo v skupini ter pripravljenost za stalno strokovno usposabljanje. 
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Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Upravne enote Maribor, Ulica heroja Staneta 1 v Mariboru oz. 
v drugih uradnih prostorih, kjer organ posluje.

*

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, na priloženem obrazcu »VLOGA ZA ZAPOSLITEV«, ki jo pošlje v 
zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo za delovno mesto: Strokovni sodelavec VII/1 (s šifro 
409)«, na naslov Upravna enota Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2501 Maribor, in sicer najkasneje v roku 
8 dni po objavi na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) in na osrednjem spletnem mestu 
državne uprave »GOV.SI« (https://www.gov.si/zbirke/delovna-mesta/). 

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: ue.maribor@gov.si, 
pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Iz ekonomskega in ekološkega vidika kandidate vljudno naprošamo, da prijavo vložijo tako, da izpolnijo 
priloženi obrazec, ki vsebuje vse podatke, potrebne za popolno prijavo.

Neizbrani kandidati bodo o ne-izbiri, skladno s 30. členom ZDR-1, pisno obveščeni najkasneje v osmih (8) 
dneh po zaključenem postopku izbire. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih 
straneh portala »GOV.SI« (https://www.gov.si/zbirke/delovna-mesta/).

*
Za dodatne informacije o izvedbi postopka javne objave lahko kandidati pokličejo na telefonsko številko 
02/2208-449 (Boštjan Donko »Vodja oddelka«).

Robert PUNGERL
v. d. NAČELNIKA

Opomba: V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in 
moške.
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VLOGA ZA ZAPOSLITEV

(obrazec za prijavo)

Prijava na DM: »Strokovni sodelavec VII/1« 
v tajništvu načelnika

Šifra DM: 409
Zveza: št. objave: 110-19/2022-6227

1) OSEBNI PODATKI:

Ime:      
Priimek:      
Datum rojstva:      
Telefonska številka:      
Elektronski naslov:      

Naslov (ulica, številka, poštna številka, kraj):
     

Naslov, na katerega želite, da vam pošiljamo pošto -  če je drugačen od naslova stalnega prebivališča (ulica, 
številka, poštna številka, kraj):
     

2) IZOBRAZBA
Prosimo, da natančno izpolnite podatke o vseh pridobljenih izobrazbah (razen osnovne šole), in sicer z besedo 
(NE NAVAJAJTE STOPENJ in/ali RAVNI S ŠTEVILKO !). 

izobrazbe po ''pred-bolonjskih'' programih RAVEN
(SOK*) izobrazbe po novih ''bolonjskih'' programih

srednješolska izobrazba** 5  
višješolski strokovni programi 6  

specializacija po višješolskih programih visokošolski strokovni programi
 (1. bolonjska stopnja)

visokošolski strokovni programi
7

univerzitetni programi (1. bolonjska stopnja)
specializacija po visokošolskih strokovnih 

programih
univerzitetni programi

8 magisteriji stroke ZA imenom (2. bolonjska 
stopnja)

specializacija po univerzitetnih programih
magisteriji znanosti PRED imenom

9  

doktorati znanosti 10 doktorati znanosti (3. bolonjska stopnja)
* RAVEN SOK = enotni sistem kvalifikacij v RS ( ZSOK; Zakon o slovenskem ogrodju kvalifikacij; Ur.l.RS, št. 104/15; v uporabi 
od 12.7.2016)
** končana 4 letna srednja šola, gimnazija, …
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Naziv ustanove Izobrazba Pridobljen naziv Datum zaključka

1.                     

2.                     

3.                     

4.                     

3) DELOVNE IZKUŠNJE:
Prosimo, navedite vse svoje prejšnje zaposlitve v kronološkem vrstnem redu od trenutne oz. zadnje zaposlitve 
do prve zaposlitve.

Trenutna oz. zadnja zaposlitev
Obdobje zaposlitve:Naziv in naslov delodajalca:

     od (mesec/leto):      
do (mesec/leto):      

skupaj (let / mesecev):      
V primeru drugih oblik dela (npr. avtorske pogodbe, 
študentskega dela, …), navedite število opravljenih 
ur.

Naziv delovnega mesta:      
Zahtevana izobrazba (prosimo podčrtajte): 

izobrazbe po ''pred-bolonjskih'' programih izobrazbe po novih ''bolonjskih'' programih

srednješolska izobrazba  
višješolski strokovni programi  

specializacija po višješolskih programih visokošolski strokovni programi 
(1. bolonjska stopnja)

visokošolski strokovni programi univerzitetni programi (1. bolonjska stopnja)
specializacija po visokošolskih strokovnih 
programih
univerzitetni programi

magisteriji stroke ZA imenom 
(2. bolonjska stopnja)

specializacija po univerzitetnih programih
magisteriji znanosti PRED imenom

 

doktorati znanosti doktorati znanosti (3. bolonjska stopnja)

Vrsta zaposlitve (nedoločen čas/določen čas/drugo):      

Opis del in nalog:

     

Dolžina odpovednega roka:      
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Prejšnja zaposlitev
Obdobje zaposlitve:Naziv in naslov delodajalca:

     od (mesec/leto):      
do (mesec/leto):      

skupaj (let / mesecev):      
V primeru drugih oblik dela (npr. avtorske pogodbe, 
študentskega dela, …), navedite število opravljenih 
ur.

Naziv delovnega mesta:      

Zahtevana izobrazba (prosimo podčrtajte): 

izobrazbe po ''pred-bolonjskih'' programih izobrazbe po novih ''bolonjskih'' programih

srednješolska izobrazba  
višješolski strokovni programi  

specializacija po višješolskih programih visokošolski strokovni programi 
(1. bolonjska stopnja)

visokošolski strokovni programi univerzitetni programi (1. bolonjska stopnja)
specializacija po visokošolskih strokovnih 
programih
univerzitetni programi

magisteriji stroke ZA imenom 
(2. bolonjska stopnja)

specializacija po univerzitetnih programih
magisteriji znanosti PRED imenom

 

doktorati znanosti doktorati znanosti (3. bolonjska stopnja)

Vrsta zaposlitve (nedoločen čas/določen čas/drugo):      

Opis del in nalog:
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Prejšnja zaposlitev
Obdobje zaposlitve:Naziv in naslov delodajalca:

     od (mesec/leto):      
do (mesec/leto):      

skupaj (let / mesecev):      
V primeru drugih oblik dela (npr. avtorske pogodbe, 
študentskega dela, …), navedite število opravljenih 
ur.

Naziv delovnega mesta:      

Zahtevana izobrazba (prosimo podčrtajte): 

izobrazbe po ''pred-bolonjskih'' programih izobrazbe po novih ''bolonjskih'' programih

srednješolska izobrazba  
višješolski strokovni programi  

specializacija po višješolskih programih visokošolski strokovni programi 
(1. bolonjska stopnja)

visokošolski strokovni programi univerzitetni programi (1. bolonjska stopnja)
specializacija po visokošolskih strokovnih 
programih
univerzitetni programi

magisteriji stroke ZA imenom 
(2. bolonjska stopnja)

specializacija po univerzitetnih programih
magisteriji znanosti PRED imenom

 

doktorati znanosti doktorati znanosti (3. bolonjska stopnja)

Vrsta zaposlitve (nedoločen čas/določen čas/drugo):      

Opis del in nalog:

     

Opomba: prosimo dodajte tabele po potrebi.
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4) FUNKCIONALNA ZNANJA

a) Opravljeni izpiti / usposabljanja:

Izpit / usposabljanje Datum
1.

2.

3.

4.
Opomba: prosimo dodajte vrstice po potrebi.

b) Delo z računalnikom ter druga znanja in veščine:

Prosimo navedite vaša morebitna znanja in veščine z/s:

DA
NE

osnovno srednje odlično

Word                     

Excel                     

MFERAC                     

KRPAN                     

Drugo:                     

Drugo:                     
Opomba: prosimo dodajte vrstice po potrebi.

5) ŽIVLJENJEPIS
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IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV 

Podpisani/a:

Ime in priimek:      

Datum rojstva:      

Stalno prebivališče:      

Začasno prebivališče:      

Podatki o pridobljeni izobrazbi, 
zahtevani za zasedbo delovnega mesta:

Naziv in sedež šole/zavoda:      

Izobrazba (izpišite  z besedo):      

Strokovni oz. znanstveni naslov:      

Št. zaključnega spričevala / listine:      

Datum izdane listine:      

Podatki o zadnji pridobljeni izobrazbi:

Naziv in sedež šole/zavoda:      

Izobrazba (izpišite  z besedo):      

Strokovni oz. znanstveni naslov:      

Št. zaključnega spričevala / listine:      

Datum izdane listine:      

Izjavljam, da:
✓ so vsi podatki, ki sem jih navedel/-a v vlogi za zaposlitev in na tem obrazcu resnični, točni in popolni;
✓ izpolnjujem formalne pogoje za zasedbo delovnega mesta za katerega kandidiram;
✓ Upravni enoti Maribor dovoljujem, da v postopku javne objave delovnega mesta »Strokovni sodelavec 

za upravno pravne in kadrovske zadeve VII/1« (s šifro 364), za preverjanje formalnih pogojev za 
zaposlitev, pridobi zgoraj navedene podatke iz uradnih evidenc; 

✓ sem seznanjen/a, da bo Upravna enota Maribor podatke, ki sem jih navedel/a v prijavi in v tej izjavi, 
obdelovala izključno za namen izvedbe predmetne javne objave.

Kraj in datum:            
podpis***

*** V primeru prijave v elektronski obliki, veljavnost zgornje izjave ni pogojena s (elektronskim) podpisom.


