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Obcina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, na podlagi 68. clena in tretjega
odstavka 70. clena Zakona o javnih usluzbencih Zakon ojavnih usluzbencih (Uradni list RS, st. 63/07
- uradno precisceno besedilo, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 65/08, 40/12 - ZUJF, 49/20 -
ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 152/20 - ZZUOOP, 158/20 - ZIntPK-C, 175/20 - ZIUOPDVE, 203/20 -
ZIUPOPDVE, 195/20, 28/21 - ski. US, 202/21 - odl. US, 206/21 - ZDUPSOP, 3/22 - ZDeb, 141/22 -
ZIKS-1H, v nadaljevanju ZJU) ter 25. clena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, st. 21/13,
78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16, 15/17 - odl. US, 22/19 - ZPosS, 81/19, 36/20 -
ZIUPPP, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE, 98/20 - ZIUPDV, 152/20 -
ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 203/20 - ZIUPOPDVE, 195/20, 15/21 - ZDUOP, 28/21 - ski. US, 43/21,
112/21 - ZNUPZ, 119/21 - ZCmIS-A, 202/21 - odl. US, 206/21 - ZDUPSOP, 15/22, 54/22 - ZUPS-1,
141/22) objavlja javni razpis za zasedbo uradniskega delovnega mesta za dolocen cas
(nadomescanje javne usluzbenke v casu odsotnosti zaradi materinskega in starsevskega dopusta)

VISJI SVETOVALEC ZA PRAVNE ZADEVE, DM 9

Delovno mesto DM 9 - Visji svetovalec za pravne zadeve, sifra C027010, je uradnisko delovno mesto.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na uradniskem delovnem mestu, brez imenovanja v naziv.

Kandidat, ki se bo prijavil na prosto delovno mesto, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
Sesta raven izobrazbe - podraven 6/2:

16202 Najmanj visokosolsko strokovno izobrazevanje (prejsnje)/visokosolska
strokovna izobrazba (prejsnja)

16203 Najmanj visokosolsko strokovno izobrazevanje (prva bolonjska stopnja)/
visokosolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja)

16204 Najmanj visokosolsko univerzitetno izobrazevanje (prva bolonjska stopnja)/
visokosolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja)

Podroqe: Pravo
posebni pogoji:

o zazelen pravniski drzavni izpit,
o opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka druge stopnje,

najmanj stiri leta delovnih izkusenj,
znanje uradnega jezika,
drzavljanstvo Republike Slovenije,
ne sme biti pravnomocno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolznosti in ne sme biti obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju vec kot sest
mesecev,

zoper kandidata ne sme biti vlozena pravnomocna obtoznica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolznosti.
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Prednost bo imel kandidat, ki dobro pozna podroqe delovnega prava javnih usluzbencev in ima
izkusnje s pripravo individualnih delovnih aktovter izkusnje z delom z obcinskim svetom in njegovimi
delovnimi telesi.

Kot delovne izkusnje se steje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja
izobrazbe in cas pripravnistva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to all je bilo delovno razmerje
sklenjeno oziroma pripravnistvo opravljeno pri istem all pri drugem delodajalcu. Za delovne izkusnje
se stejejo tudi delovne izkusnje, ki jih je javni usluzbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem
mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nizja izobrazba, razen pripravnistva v eno stopnjo nizji
izobrazbi. Kot delovne izkusnje se uposteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno
mesto, za katero kandidira oseba. Zahtevane delovne izkusnje se skrajsajo za tretjino v primeru, da
ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oz. magisterijem
znanosti (prejsnjim) ali magistrsko izobrazbo (druge bolonjske stopnje). Delovne izkusnje se
dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna cas opravljanja dela in stopnja
izobrazbe.

Okvirno delovno podrocjeje pretezno delo na Oddelku za splosne, premozenjsko pravne in druzbene
zadeve. Naloge, ki se bodo opravljale na delovnem mestu:
• organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih enot in

sodelovanja z drugimi organi
• priprava predlogov obcinskih predpisov in sodelovanje pri pripravi predpisov iz drugih podrocij

dela
• zastopanje obcine v sodnih ter drugih sporih
• sodelovanje pri oblikovanju sistemskih resitev in drugih najzahtevnejsih gradiv
• sodelovanje pri sprejemanju obcinskih predpisov
• samostojna priprava zahtevnih analiz, informacij, porocil in drugih zahtevnih gradiv
• priprava raznovrstnih aktov s podrocja urejanja obcinskih premozenjskih, pravnih all splosnih

zadev podobne zahtevnosti
• vodenje in odlocanje v zahtevnih upravnih postopkih
• vodenje najzahtevnejsih upravnih postopkov na prvi in drugi stopnji
• preverjanje in priprava zahtevnejsih pogodb in splosnih aktov obcine
• sodelovanje v projektnih skupinah
• opravljanje nalog s podrocja dostopa do informacij javnega znacaja, integritete in

preprecevanja korupcije,
• pregled predlogov predpisov z vidika skladnosti z nomotehnicnimi pravili
• priprava gradiva za obcinski svet in delovna telesa, svetovanje in pomoc pri pripravi in

vodenju sej obcinskega sveta ter nudenje strokovne in administrativno-tehnicne pomoci
posameznim delovnim telesom

• vodenje evidenc prisotnosti o clanih Obcinskega sveta, clanih odborov in komisij za pripravo
zahtevkov za izplacilo sejnin

• priprava in izdelava protokola za potek sej Obcinskega sveta
• oblikovanje, izpis in posredovanje sklepov sej Obcinskega sveta in delovnih teles posameznim

pripravljavcem gradiv
• koordiniranje dela delovnih teles obcinskega sveta
• priprava predlogov okvirnih programov dela obcinskega sveta

skrb za pripravo neuradnih preciscenih besedil sprejetih obcinskih predpisov in azurnost
uradnih objav in objav na obcinski spletni strani

• priprava raznovrstnih aktov s podrocja kadrovskih zadev
• samostojno opravljanje drugih zahtevnejsih nalog z delovnega podroqa in po odredbi

predpostavljenega

Pri izbranemu kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka
druge stopnje. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit iz upravnega postopka
druge stopnje, v skladu z 31. clenom Zakona o splosnem upravnem postopku (Uradni list RS, st.
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24/06 - uradno precisceno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 36/20 - ZZUSUDJZ,
61/20 - ZZUSUDJZ-A, 175/20 - ZIUOPDVE, 203/20 - ZIUPOPDVE, 3/22 - ZDeb) opraviti najkasneje
v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

Prijava mora vsebovati pisno izjavo, iz katere mora biti razvidno:
1. izpolnjevanje pogoja izobrazbe: v izjavi kandidat navede raven in smer izobrazbe, datum (dan,

mesec, leto) zakljucka izobrazevanja, pridobljen strokovni naziv ter izobrazevalno ustanovo, pri
kateri je bila izobrazba pridobljena;

2. izpolnjevanje pogoja zahtevanih delovnih izkusenj: v izjavi kandidat navede vse dosedanje
delovne izkusnje, datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja oziroma dela pri
posameznemu delodajalcu ter kratko opise delo, ki ga je opravljal pri tern delodajalcu ter navede
raven zahtevnosti dela (raven zahtevane izobrazbe za opravljanje dela na posameznem delovnem
mestu);

3. ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka - v kolikor ima kandidat opravljen
strokovni izpit, navede stevilko in datum izdaje potrdila;

4. da:
je drzavljan Republike Slovenije,
ni bil pravnomocno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolznosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju vec kot sest
mesecev,

zoper njega ni vlozena pravnomocna obtoznica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolznosti;

5. da za namen te javne objave dovoljuje Obcini Medvode pridobitev podatkov iz prejsnje tocke
tega razpisa iz uradnih evidenc; primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglasa,
bo moral sam predloziti ustrezna dokazila;

6. da se komunikacija med kandidatom in delodajalcem lahko opravlja preko elektronske paste.

Prijava naj vsebuje zivljenjepis, kandidat pa naj poleg navedb o formalni izobrazbi navede tudi druga
znanja in vescine, ki jih je pridobil.

Od izbranega kandidata pricakujemo zanesljivost,
komunikativnost in sposobnost za delo v skupini.

natancnost, samostojnost, prilagodljivost,

Z izbranim kandidatom bomo delovno razmerje sklenili za dolocen cas, za cas nadomescanja javne
usluzbenke, predvidoma za obdobje enega leta, s polnim delovnim casom ter s sestmesecnim
poskusnim delom.

V skladu s prvim odstavkom 73. clena ZJU izbrani kandidat ne bo imenovan v uradniski naziv, vendar
pa mu bodo dolocene vse pravice in dolznosti iz delovnega razmerja glede na uradniski naziv Visji
svetovalec III, v katerem se opravlja delo na navedenem delovnem mestu.

Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedezu Obcine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215
Medvode. Polni delovni cas bo razporejen v skladu z internim pravilnikom. Posebnost delovnega casa
je sodelovanje na sejah organov obcine idr. organov izven obicajnega delovnega casa.

Kandidat vlozi prijavo v pisni obliki, ki jo poslje v zaprti ovojnici z oznacbo Qavni razpis - Visji
svetovalec za pravne zadeve, DM 9) na naslov: Obcina Medvode, Cesta komandanta Staneta
12, 1215 Medvode, in sicer v roku 14 dni po objavi javnega razpisa na Zavodu Republike
Slovenije za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se steje tudi elektronska oblika, poslana na
elektronski naslov obcine obcina@medvode. si, s pripisom »Prijava na javni razpis - Visji
svetovalec za pravne zadeve/ DM 9«, pri cemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obvesceni v roku 8 dni po izbiri. Obvestilo o koncanem postopku bo
objavljeno na spletni strani obcine.
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Informacije o izvedbi javnega razpisa kandidat dobi na tel. 01 361 95 43 (vodja oddelka), na tel. 01
361 95 31 (direktorica obcinske uprave) in na tel. 01 361 95 24 (Ankica J. Kozar).

V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moski slovnicni obliki, so uporabljeni kot
nevtralni za zenske in moske.
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