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Na podlagi 58.  6Iena Zakona o javnih  usluzbencih  (Uradni  list RS,  §t.  56/2002,110/2002 -ZDT-
2/2004  -ZDSS-1,  23/2005,  62/2005  -odl.  US,  75/2005  -odl.  US,113/2005,  21/2006  -odl.

S.  23/2006 -skl.  US, 62/2006 -skl.  US, 68/2006 -ZSPJS-F,131/2006 -odl.  US,11/2007 -skl.
S,  33/2007, 69/2008 -ZTFl-A, 69/2008 -Zzavar-E, 65/2008, 40/2012 -ZUJF) Upravna enota

Slovenj Gradec objavlja javni nate6aj za zasedbo prostega uradni§kega delovnega mesta:

REFERENT (§t. DM 10) v Oddelku za upravne notranje zadeve in promet

Naloge na  navedenem  uradniskem delovnem  mestu  se lahko opravljajo v nazivih  referent Ill,  11
inl.

Kandidati,  ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto,  morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
-      najmanj    srednje    tehni§ko    in    drugo    strokovno    izobrazevanje/srednja    strokovna

izobrazba, srednje splo§no izobrazevanje/srednja splo§na izobrazba,
-       najmanj 1  letodelovnih  izkusenj,
-      obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
-      strokovni izpit iz upravnega postopka,
-      znanje uradnegajezika,
-      drzavljanstvo Republike slovenije,
-      ne   smejo   biti   pravnomo6no   obsojeni   zaradi   naklepnega   kaznivega   dejanja,   ki   se

preganja  po  uradni  dolznosti  in  ne  smejo  biti  obsojeni  na  nepogojno  kazen  zapora  v
trajanju ve6 kot §est mesecev,
zoper  njih  ne  sine  biti  vlozena  pravnomo6na  obtoznica  zaradi  naklepnega  kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolznosti.

Kot  delovne  izku§nje  se  §teje  delovna  doba  na  delovnem  mestu,  za  katero  se  zahteva  ista
stopnja izobrazbe in Gas pripravni§tva v isti stopnji izobrazbe,  ne glede na to,  ali je bilo delovno
razmerje  sklenjeno  oziroma  pripravni§tvo  opravljeno  pri  istem  ali  pri  drugem  delodajalcu.  Za
delovne  izku§nje  se   upo§tevajo  tudi  delovne  izku§nje,   ki  jih  je  javni   usluzbenec  pridobil  z
opravljanjem  del  na  delovnem  mestu,  za  katero  se  zahteva  za  eno  stopnjo  nizja  izobrazba,
razen  pripravni§tva v eno stopnjo nizji  izobrazbi.  Kot delovne izku§nje se  upo§teva tudi delo na
enaki stopnji zahtevnosti,  kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira.  Delovne izku§nje se
dokazujejo  z  verodostojnimi  ljstinami,  iz  katerih  sta  razvidna  Gas  opravljanja  dela  in  stopnja
izobrazbe.

Pri   izbranem   kandidatu   se   bo   preverjalo   ali   ima   opravljeno   obvezno   usposabljanje   za
imenovanje  v  naziv.  Kandidati,  ki  so  opravili  strokovni  izpit  za  imenovanje  v  naziv  skladno  z
dolo6bami  Zakona  o  javnih   usluzbencih   in/ali   so  se   udelezili   priprav   na  strokovni   izpit  za
imenovanje  v  naziv,  se  §teje,  da  izpolnjujejo  pogoj  obveznega  usposabljanja  po  89.   6lenu
Zakona   o  javnih   usluzbencih.   V   nasprotnem   primeru   bo   moral   izbrani   kandidat  obvezno
usposabljanje  za  imenovanje  v  naziv,  skladno  s  prvim  odstavkom  89.  6lena  Zakona  o javnih
usluzbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

Pri izbranem  kandidatu se bo preverjalo,  ali  ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka

prve  stopnje.  V  nasprotnem  primeru   bo  moral  izbrani   kandidat  strokovni  izpit  iz  splo§nega
upravnega   postopka   prve   stopnje,   skladno   z   31.   6lenom   Zakona   o   splo§nem   upravnem
postopku, opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.



Delovne naloge, ki se opravljajo na tern delovnem mestu:
-      vodenje enostavnih upravnih postopkov na I. stopnji,
-      izdajanje odlo6b na predpisanih obrazcih,
-      opravljanje enostavnih upravnih nalog,
-      vodenje evidenc ter izdajanje potrdil iz evidenc in
-      opravljanje drugih enako ali manj zahtevnih nalog iz pristojnosti upravne enote.

Kandidat mora k prijavi priloziti naslednje izjave:
1.     pisno  izjavo o  izpolnjevanju  pogoja glede zahtevane stopnje izobrazbe,  iz  katere mora

biti razvidna raven in smer izobrazbe, datum (dan,  mesec, leto) zaklju6ka izobrazevanja
ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

2.     opis  delovnih  izku§enj,   iz  katerih  je  razvidno  izpolnjevanje  pogoja  glede  zahtevanih
delovnih izku§enj,

3.     izjavo kandidata, da:
-je drzavljan Republike Slovenije,
- da  ni  bil  pravnomo6no obsojen zaradi  naklepnega  kaznivega dejanja,  ki  se  preganja

po  uradni  dolznosti  in  da  ni  bil  obsojen  na  nepogojno  kazen  zapora v trajanju  ve6  kot
§est mesecev,
-  da  zoper  njega  ni  vlozena  pravnomo6na  obtoznica  zaradi  naklepnega  kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolznosti,

4.    Iastnoro6no   podpisano   izjavo,   da   za   namen   tega   nate6ajnega   postopka  dovoljuje
Upravni enoti Slovenj Gradec pridobitev podatkov iz 3. to6ke iz uradnih evidenc.

V  primeru,   da   kandidat  s   pridobitvijo   podatkov  iz  uradnih  evidenc   ne  sogla§a,   mora  sam

predloziti ustrezna dokazila.

Zazeleno je,  da  prijava  vsebuje  tudi  kratek Zivljenjepis  ter  da  kandidat  v  njej  poleg  formalne
izobrazbe navede tudi druga znanja in ve§6ine, ki jih je pridobil.

V  skladu  z  21.  6lenom  Uredbe  o  postopku  za  zasedbo  delovnega  mesta  v  organih  drzavne
uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, §t.139/2006 in  104/2010)   se v izbirni postopek
ne uvrsti kandidat,  ki ne izpolnjuje nate6ajnih pogojev.

Izbrani   kandidat  bo  delo   na   delovnem   mestu   opravljal  v   nazivu   referent   Ill,   z   moznostjo
napredovanja  v  naziv  referent  11   in  referent  I.  Z  izbranim  kandidatom  bo  sklenjeno  delovno
razmerje za nedolo6en 6as s polnim delovnim 6asom. Kandidat bo delo opravljal v Upravni enoti
Slovenj  Gradec,  Oddelku  za  upravne  notranje  zadeve  in  promet,  Me§kova  ulica  21,  Slovenj
Gradec.

Kandidati  vlozijo  prijavo  v  pisni  obliki,  na  prilozenem  obrazcu  "Vloga  za  zaposlitev'.,  ki  jo

po§Ijejo  v  zaprti  ovojnici  z  ozna6bo  - ZA  JAVNI  NATECAJ  ZA  PROSTO  DELOVNO  MESTO
REFERENT,   na   naslov:   Upravna  enota  Slovenj   Gradec,   Me§kova   ulica  21,   2380   Slovenj
Gradec,  in sicer v roku 8 dni po objavi.  Za pisno obliko se §teje tudi elektronska oblika,  poslana
na  elektronski   naslov:   ±__e.Sloven_igradec@gov_._si_,   pri  6emer  veljavnost  prijave  ni   pogojena  z
elektronskim podpisom.

Obvestilo  o  kon6anem  izbirnem  postopku  bo  objavljeno  na  spletni  strani  Portala  GOV.Sl,  na
naslovu   _b_t_tps://www.gov.si/zbirke/delovna-in_e_a_i_a£,    Kandidati   bodo   o   izbiri   pisno   obve§6eni
najkasneje v roku  30 dni  po  izbiri.  Splo§ne informacije o izvedbi javnega  nate6aja  lahko dobite

pri Romani Petronijevi6, telefon 02 88 50 566.

Opomba:  V  besedilu   uporabljeni  izrazi,  zapisani  v  mo§ki  slovni6ni  obliki,   so  uporabljeni  kot
nevtralni za Zenske in mo§ke.


