
OBČINA ŽUŽEMBERK, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, v skladu z 58. in 82. členom Zakona 

o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007 - UPB3 in 65/2008), objavlja javni natečaj za 

zasedbo uradniškega delovnega mesta na položaju 

 

VODJA ORGANA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE SUHE KRAJINE 

 

Skladno s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Organu skupne 

občinske uprave Suhe krajine se naloge na delovnem mestu Vodja organa skupne občinske 

uprave Suhe krajine, šifra delovnega mesta C027010, opravljajo v nazivu višji svetovalec, 

stopnja naziva II.  

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto položajno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, 

določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02 in 103/2007), ter pogojev, 

določenih v 88. členu Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/2007 - UPB3 in 65/2008) 

izpolnjevati še naslednje pogoje:  

 

 najmanj visoka strokovna izobrazba  oziroma prva bolonjska stopnja;  

 najmanj 6 let delovnih izkušenj;  

 znanje uradnega jezika;  

 usposabljanje za imenovanje v naziv;  

 opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka;  

 funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja s kadrovskimi viri 

 ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se 

preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v 

trajanju več kot šest mesecev;  

 zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega 

dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;  

 

Opis nalog na delovnem področju: 

 

 vodenje, načrtovanje, usmerjanje, organiziranje in nadzorovanje dela v organu skupne 

občinske uprave v skladu z ustanovitvenim aktom organa; 

 vodenje najzahtevnejših projektov s področja dela organa skupne občinske uprave; 

 neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog s področja  dela organa; 

 vodenje projektnih skupin ter sodelovanje pri najzahtevnejših projektih in projektnih 

skupinah s področja dela organa; 

 samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv s področja 

dela organa; 

 vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih na prvi stopnji s področja 

dela organa; 

 sodelovanje, usklajevanje in koordiniranje dela s predstavniki drugih občin 

soustanoviteljic o zadevah s področja dela organa; 

 opravljanje drugih najzahtevnejših nalog na področju dela organa; 

 druge naloge s področja dela organa po odredbi direktorja občinske uprave in župana 



Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnje 

izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti stopnji izobrazbe ne glede na to, ali je bilo delovno 

razmerje sklenjeno oz. pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Za delovne 

izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del 

v organih javne uprave in drugih državnih organih na podobnih delovnih mestih za eno stopnjo 

nižje izobrazbe, razen pripravništva.  

 

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za 

imenovanje v naziv in opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka.  

V primeru, da izbrani kandidat nima opravljenega usposabljanja za imenovanje v naziv,  bo 

usposabljanje  moral opraviti v roku enega leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi, na katero ga 

napoti predstojnik v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJU. Kandidat, ki nima opravljenega 

izpita iz upravnega postopka, bo izpit moral opraviti v roku treh mesecev od sklenitve 

delovnega razmerja, kot to določa 31. člen Zakona o splošnem upravnem postopku.  

Pogoj za pridobitev položaja so tudi funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja s 

kadrovskimi viri, ki se pridobijo v petnajstih mesecih od dneva imenovanja na položaj.  

 

Od kandidatov se pričakuje, da imajo organizacijske, vodstvene in komunikacijske sposobnosti, 

poznajo problematiko in pravno ureditev lokale samouprave in uporabe proračunskih sredstev. 

Poznavanje delovanja lahko kandidati izkažejo tudi s pisnimi dokazili in referencami. Prav tako 

se od kandidata pričakuje aktivno znanje angleškega ali nemškega jezika ter poznavanje dela z 

računalnikom.  

 

Prijava mora vsebovati:  

 dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna 

stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,  

 dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede opravljenega strokovnega izpita iz upravnega 

postopka, glede usposabljanja za imenovanje v naziv in usposabljanja za pridobitev 

funkcionalnih znanj upravnega vodenja in upravljanja s kadrovskimi viri,  

 dokazilo o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede datum sklenitve in 

datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše 

delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu; 

 dokazilo kandidata, da je državljan Republike Slovenije,  

 dokazilo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega 

dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni bil obsojen na nepogojno kazen 

zapora v trajanju več kot šest mesecev,  

 dokazilo kandidata, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi 

naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 

Kandidati morajo k prijavi z dokazili in življenjepisom priložiti tudi program dela ter vizijo 

razvoja Organa skupne občinske uprave Suhe krajine. V prijavi lahko kandidat poleg formalne 

izobrazbe navede tudi druga znanja, sposobnosti in veščine, ki jih je pridobil.  

 

V izbirnem postopku se bo presojala strokovna usposobljenost kandidatov, na podlagi 

predstavitve v vlogi, dokazilih, glede na reference in po potrebi na osnovi osebnih razgovorov. 

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi na položajnem delovnem mestu 

Vodje organa skupne občinske uprave  za določen čas 5 let s polnim delovnim časom in s 



poskusnim obdobjem 6 mesecev. Delo na navedenem uradniškem delovnem mestu na položaju 

se opravlja v prostorih občinske uprave Občine Žužemberk.   

 

Kandidati naj pošljejo pisne prijave v 8 dneh od dneva objave tega javnega natečaja na spletni 

strani Občine Žužemberk (www.zuzemberk.si) na naslov: Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 

8360 Žužemberk v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj za prosto uradniško delovno 

mesto Vodje organa skupne občinske uprave Suhe krajine -NE ODPIRAJ« ali na elektronski 

naslov: obcina.zuzemberk@zuzemberk.si. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska 

oblika, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.  

 

Formalno nepopolne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.  

 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po opravljeni izbiri. Občina 

Žužemberk bo obravnavala samo pravočasne in popolne prijave. Za dodatne informacije o 

izvedbi javnega natečaja smo na voljo na tel. 07/3885180.  

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so 

uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.  

 

Številka: 110-8/2016-3 

Žužemberk, 9. 6.2016 

 

Občina Žužemberk 

             ŽUPAN  

                  Franc Škufca l.r. 
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