Občina Bovec
Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec
Telefon: SI (386) 05/384-19-00
Telefax: SI (386) 05/384-19-15
E-pošta: obcina.info@bovec.si

ŽUPAN
Datum: 20. februar 2017
Številka: 110-02/2017
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) Občina Bovec, Trg
golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta
DIREKTOR MEDOBČINSKE UPRAVE v organu skupne občinske uprave »Medobčinske
uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči«
Delovno mesto je uradniško delovno mesto na položaju, vodja medobčinske uprave, ki se
opravlja v nazivu inšpektor – svetnik, stopnja naziva III., z možnostjo napredovanja v naziv
inšpektor – višji svetnik, stopnja naziva II., šifra naziva C067003.
Poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo splošni delovno pravni predpisi, morajo
kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, izpolnjevati naslednje pogoje:
 visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) / najmanj specialistično izobraževanje po
visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnji) / visokošolsko izobraževanje druge stopnje
oziroma magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja);
 najmanj šest (6) let delovnih izkušenj;
 znanje uradnega jezika;
 državljanstvo Republike Slovenije;
 opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv (lahko se opravi v enem letu od sklenitve
delovnega razmerja);
 opravljen strokovni izpit za inšpektorja (lahko se opravi v šestih mesecih od dneva
imenovanja za inšpektorja);
 opravljen strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka (lahko se opravi v treh mesecih
od sklenitve delovnega razmerja);
 vozniški izpit B kategorije;
 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.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja
in smer strokovne izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji in smeri izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem
delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec
pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja
izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva
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tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira,
pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.
Delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da naloge na tem delovnem mestu opravlja
javni uslužbenec, ki ima magisterij znanosti, doktorat oziroma zaključen specialistični študij.
Delovne izkušnje se skrajšajo za eno leto v primeru, da naloge na tem delovnem mestu opravlja
javni uslužbenec, ki ima opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit.
Naloge, ki se opravljajo na razpisanem delovnem mestu, so:
 vodenje medobčinske uprave in organiziranje opravljanja nalog uprave;
 priprava predpisov in drugih zahtevnejših gradiv;
 zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
 vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih na prvi stopnji;
 opravljanje inšpekcijskega nadzora nad uporabo občinskih predpisov na področju občinskih
cest, komunale, turizma, zaščite in reševanja ter drugih področij, ki so v pristojnosti občine;
 vodenje postopkov in izrekanje ukrepov v skladu z zakonom o inšpekcijskem nadzoru,
zakonom o prekrških, zakonom o splošnem upravnem postopku, občinskimi odloki in
drugimi predpisi;
 samostojno oblikovanje poročil o stanju na področju dela medobčinskega organa in drugih
gradiv na področju dela inšpektorja;
 priprava gradiv in poročil s področja inšpekcije za župane in druge organe;
 načrtovanje akcij s področja dela organa in poročanje o delu organa – ocena stanja;
 opravljanje najzahtevnejših in specializiranih nalog inšpekcijskega nadzorstva;
 izvajanje ukrepov v skladu z zakonom o prekrških na področju najzahtevnejših in
specializiranih nalog inšpekcijskega nadzorstva;
 vlaganje kazenskih ovadb za kazniva dejanja na področju najzahtevnejših in specializiranih
nalog inšpekcijskega nadzorstva;
 oblikovanje ključnih sistemskih rešitev, sodelovanje pri pripravi zakonodaje in drugih
najzahtevnejših gradiv;
 strokovni nadzor nad delom delavcev notranje organizacijske enote inšpekcijskega organa;
 druge naloge po odredbi županov.
Prijava kandidata na razpisano prosto delovno mesto mora vsebovati:
1. pisno izjavo 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;
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih
delovnih izkušenj;
3. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja znanja uradnega jezika;
4. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja opravljenega usposabljanja za imenovanje v naziv, iz
katere je razvidno, kje in kdaj je bilo usposabljanje opravljeno (v kolikor ga kandidat že
ima);
5. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja opravljenega strokovnega izpita za inšpektorja, iz
katere je razvidno, kje in kdaj je bil izpit opravljen (v kolikor ga kandidat že ima);
6. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja opravljenega strokovnega izpita iz splošnega upravnega
postopka, iz katere je razvidno, kje in kdaj je bil izpit opravljen (v kolikor ga kandidat že
ima);
7. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja opravljenega vozniškega izpita B kategorije;
8. pisno izjavo kandidata, da:
2

 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,
9. pisno izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Bovec pridobitev
podatkov iz uradnih evidenc.
Prijava na razpisano delovno mesto in izjava o izpolnjevanju pogojev se lahko oddata na
priloženih obrazcih. Izpolnjevanje pogojev, ki jih kandidati dokazujejo s predložitvijo pisnih
izjav se lahko dokazujejo tudi s predložitvijo fotokopij ustreznih dokazil.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis in da kandidat v njej poleg formalne
izobrazbe navede tudi druga znanja ter veščine, ki jih je pridobil (npr. znanja tujih jezikov,
obvladovanje računalniških orodij).
Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi prijave in priložene
dokumentacije ter s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim
časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Medobčinske uprave občin Bovec,
Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj
– direktor medobčinske uprave« na naslov Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec,
in sicer v roku 8 dni od objave na spletni strani občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči
ter pri Zavodu za zaposlovanje RS, t.j. do vključno 28. februarja 2017. Po pošti poslana prijava
se šteje za pravočasno, če je s priporočeno poštno pošiljko oddana zadnji dan roka za prijavo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov
obcina.info@bovec.si z navedbo zadeve »za javni natečaj – direktor medobčinske uprave«, pri
čemer mora taka prijava prav tako vsebovati vse zahtevane priloge v skenirani obliki, veljavnost
prijave pa ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po zaključku izbirnega
postopka. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Občine
Bovec.
Dodatne informacije o javnem natečaju lahko dobite pri Andrejki Mežnar na telefonski številki
05 38 99 202 / 051 603 349.
V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot
nevtralni za ženske in moške.
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