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Na podlagi 58. in 82. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno
besedilo, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 65/08 in 40/12 – ZUJF) objavlja župan Občine Dol pri Ljubljani
JAVNI NATEČAJ
za zasedbo prostega položajnega delovnega mesta
SVETOVALEC ZA PRAVNE ZADEVE
Naloge na delovnem mestu SVETOVALEC ZA PRAVNE ZADEVE se opravljajo v nazivu svetovalec III za
katerega je s sistemizacijo določen 28. plačni razred. Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas s 3
mesečnim poskusnim delom. Delo se opravlja polni delovni čas, na sedežu Občine Dol pri Ljubljani in
po potrebi izven sedeža. Delovni čas je neenakomerno razporejen.
Za zasedbo delovnega mesta mora kandidat izpolnjevati splošne pogoje, ki so določeni s predpisi in
imeti univerzitetno ali najmanj visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem (druga
stopnja) pravne smeri ter 7 mesecev delovnih izkušenj oziroma ustrezno manj, če ima magisterij
znanosti, doktorat oziroma zaključen specialistični študij ali opravljen pravniški državni izpit oziroma
pravosodni izpit. Imeti mora izpit iz javne uprave, poznavanje programov za oblikovanje besedil in tabel
na PC, vozniški izpit B kategorije. Možna je zaposlitev v obliki pripravništva.
Naloge, ki jih opravlja so: zastopanje občine v upravnih, sodnih in drugih postopkih, priprava predlogov
odlokov, gradiv in drugih aktov občine, priprava in sklepanje pogodb in drugih aktov, strokovna in
administrativna pomoč organom in funkcionarjem občine ter koordinacija dela, priprava pravnih
mnenj, skrb za premoženje občine, izdajanje potrdil iz uradnih evidenc, skrb za proračun občine,
koordinacija projektov, svetovanje občanom, organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja
dela občine uprave, organov občine in funkcionarjev ter sodelovanja z drugimi organi, sodelovanje pri
oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, samostojna priprava zahtevnih analiz,
razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv, vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih, vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov, samostojno opravljanje drugih
zahtevnejših nalog, druge naloge po odredbi in navodilu župana ali direktorja občinske uprave.
Prijava kandidata na razpisano prosto delovno mesto mora vsebovati:
1. izjavo kandidata o izpolnjevanju pogojev izobrazbe z navedbo stopnje oziroma ravni izobrazbe,
navedbo smeri in datumom ter nazivom ustanove kjer je izobrazbo pridobil
2. izjavo kandidata o tem, da ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka z navedbo
datuma potrdila in navedbo ustanove, kjer je izpit opravljal oz. izjavo da bo izpit opravil v
zakonskem roku;

3. izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, z navedbo delodajalcev, iz katere je razvidna
zahtevnost delovnega mesta glede na tarifno skupino, v katero je uvrščeno delovno mesto,
trajanje delovnih izkušenj ter opis dela;
4. izjavo, da ima opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv in pridobljena funkcionalna
znanja upravnega vodenja in upravljanja s kadrovskimi viri oz. izjavo, da bo to opravil v
zakonsko določenem roku;
5. izjavo kandidata, da:
- obvlada uradni (slovenski) jezik,
- je državljan Republike Slovenije,
- 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;
- zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Kandidat lahko predloži tudi življenjepis ter v prijavi navede druga znanja in veščine, ki jim ima.
Izbirni postopek bo opravil župan.
Rok za vložitev prijave je 27.2.2017. Prijave se lahko vloži pisno na naslov: Občina Dol pri Ljubljani, Dol
1 , 1262 Dol pri Ljubljani, s pripisom "Natečaj – Svetovalec za pravne zadeve". Elektronska prijava ni
mogoča.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 15 dni po izbiri. Z izbranim kandidatom bo sklenjena
pogodba o zaposlitvi v roku 15 dni po dokončnosti sklepa o izbiri. Občina si pridržuje pravico, da
delovnega razmerje ne sklene z nobenim izmed kandidatov, četudi ti izpolnjujejo pogoje razpisa.

Župan
mag. Janez Tekavc

