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Obcina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, na podlagi sedmega odstavka 57.
clena in 68. clena Zakona o javnih 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, 18/23 - ZDU-10) 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, 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
strokovno tehnicnega delovnega mesta za dolocen cas (povecan obseg dela)

STROKOVNI SODELAVEC VII/2-II, DM 3 izven sistemizacije

Delovno mesto Strokovni sodelavec VII/2-II, DM 3 izven sistemizacije, sifra J017137, je strokovno
tehnicno delovno mesto.

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 (pn/a bolonjska stopnja)/
visokosolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja)
najmanj 3 leta delovnih izkusenj,
znanje uradnega jezika,
drzavljanstt/o Republike Slovenije,
ne sme bit! pravnomocno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolznosti in ne sme bit! 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.

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 ali je bilo delovno razmerje
sklenjeno oziroma pripravnistvo opravljeno pri istem ali 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
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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 strokovno izobrazbo s specializacijo oz. magisterijem
znanosti (prejsnjim) all magistrsko izobrazbo (druge bolonjske stopnje). Delovne izkusnje se
dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna cas opravljanja dela in stopnja
izobrazbe.

Okvirno delovno podroqe je pretezno delo na Oddelku za okolje, prostor in razvoj. Naloge, ki se
bodo opravljale na delovnem mestu:
• izvajanje zahtevnih strokovnih nalog na delovnem podroqu,
• sodelovanje pri izvedbi postopkov, pripravi gradiva in vodenje potrebnih evidenc,
• izvajanje nadzora nad pravilnim in pravocasnim izvajanjem pogodbenih obveznosti,
• koordiniranje izvajanja investicij,
• priprava in sodelovanje pri pripravi dokumentacij za oddajo javnih narocil in popisov del ter

sodelovanje pri izvedbi razpisov ter projektov,
• sodelovanje v postopkih izdaje upravnih dovoljenj (pridobivanje projektnih pogojev, soglasij,

udelezevanje na ustnih obravnavah, tehnicnih pregtedih, ... ),
• izdelava osnutkov pogodb za pridobitev pravice graditi v zvezi z investicijo,
• sodelovanje pri projektiranju obcinskih cest oz. rekonstrukciji obcinskih cest,
• opravljanje drugih nalog z delovnega podroqa in po odredbi predpostavljenega.

Prednost bodo imeli kandidati, ki dobro poznajo podroqe gospodarskih javnih sluzb obcine, imajo
izkusnje iz koordiniranja in nadziranja koncesionarja glede rednega in investicijskega vzdrzevanja
cest in zimske sluzbe ter oblikovanja odgovorov obcanom na izvajanje rednega in investicijskega
vzdrzevanja cest in zimske sluzbe.

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. 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;

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

5. da'se komunikacija med kandidatom in delodajalcem lahko opravlja preko elektronske poste;
6. predstavitveno pismo, ki bo vsebovalo osebno predstavitev in zivljenjepis.

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

Z izbranim kandidatom bomo delovno razmerje sklenili za dolocen cas zaradi zacasno povecanega
obsega dela, za obdobje enega leta, s polnim delovnim casom ter s sest mesecnim poskusnim delom.
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Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedezu Obcine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215
Medvode in obcasno na terenu. Polni delovni cas bo razporejen v skladu z internim pravilnikom,
posebnost delovnega casa je obcasno sodelovanje na sejah organov obcine in drugih organov izven
obicajnega delovnega casa.

Kandidat vlozi prijavo v pisni obliki, ki jo poslje v zaprti ovojnici z oznacbo CJavni razpis - Strokovni
sodelavec VII/2-II, DM 3 izven sistemizacije) na naslov: Obcina Medvode, Cesta komandanta
Staneta 12, 1215 Medvode, in sicer v roku 5 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
Strokovni sodelavec VII/2-11, DM 3 - izven sistemizacije«, 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 obdne.

Informacije o izvedbi javnega razpisa kandidat dobi na tel. 01 361 95 27 (Mateja Kovac Dragar) 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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