Na podlagi Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06-UPB2 in 33/07) objavlja
OB INA RIBNICA javno objavo za uradniško delovno mesto
VIŠJI SVETOVALEC/SVETOVALEC ZA PRAVNE ZADEVE
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
•
•

•
•
•

•
•
•

univerzitetna izobrazba pravne smeri;
najmanj 4 leta delovnih izkušenj – pravice in obveznosti kandidata bodo dolo ene
glede na uradniški naziv Višji svetovalec III, kandidat je lahko tudi pripravnikpravice in obveznosti bodo dolo ene glede na uradniško delovno mesto svetovalec
III, prednost pri izbiri bo imel kandidat, ki izpolnjuje pogoje za delo v uradniškem
nazivu višji svetovalec III;
znanje uradnega jezika;
državljanstvo Republike Slovenije;
ne smejo biti pravnomo no obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju ve kot šest mesecev;
zoper njih ne sme biti vložena pravnomo na obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
imeti morajo opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka in državni izpit iz javne
uprave (za delo v uradniškem nazivu višji svetovalec III),
usposobljeni morajo biti za delo z ra unalnikom.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista
stopnja izobrazbe in as pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo
delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem
delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti,
kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri emer se upošteva as opravljanja
takega dela in stopnja izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat magisterij,
doktorat ali zaklju en specialisti ni študij oz. za eno leto, e ima opravljen pravniški državni
izpit.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljena oz. priznana strokovna izpita
(državni izpit iz javne uprave in strokovni izpit iz upravnega postopka). V primeru zaposlitve
pripravnika se bo le-ta usposabljal za opravo državnega izpita iz javne uprave.
Dela in naloge:
- vodenje, koordiniranje in nadzor dela na podro ju pravnih in premoženjsko pravnih zadev
- pomo pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv
- premoženjsko in pravno svetovanje drugim notranjim organizacijskim enotam ob ine
- vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov na prvi in vodenje zahtevnih upravnih
postopkov na drugi stopnji
- pripravljanje gradiva za OS in delovna telesa OS s podro ja premoženjsko pravnih zadev
- priprava pogodb v zvezi z razpolaganjem, pridobivanjem in upravljanjem premoženja
- priprava in pregled pogodb, ki jih sklepa ob ina
- priprava vsebine objav prodaje nepremi nin po izbranih metodah razpolaganja
- preverjanje skladnosti ob inskih predpisov in drugih dokumentov z zakonskimi dolo ili
- sodelovanje na sejah OS in sejah njegovih delovnih teles
- opravljanje del v zvezi s sodnimi postopki ob ine
- zastopanje pri geodetskih meritvah
- priprava in pregled gradiva za odlo anje Komisije za razpolaganje, pridobivanje in

upravljanje premoženja
- opravljanje drugih del podobne zahtevnosti.
Prijava mora vsebovati:
•
•
•
•

•

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,
fotokopijo potrdila o izobrazbi in strokovnih izpitih
opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede
zahtevanih delovnih izkušenj,
izjavo kandidata, da:
- je državljan Republike Slovenije,
- ni bil pravnomo no obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju ve
kot šest mesecev,
- zoper njega ni bila vložena pravnomo na obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
izjavo, da za namen tega nate ajnega postopka dovoljuje Ob ini Ribnica pridobitev
podatkov iz predhodne alinee iz uradne evidence.

Pisna prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis in navedbo o tem, katera druga znanja in
veš ine je kandidat poleg formalne izobrazbe pridobil, vklju no z navedenima strokovnima
izpitoma.
Pravice in obveznosti izbranega kandidata se bodo dolo ile glede na uradniški naziv Višji
svetovalec III/svetovalec III.
Z izbranim kandidatom bo po dokon nosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za
dolo en as za as odsotnosti javne uslužbenke, s polnim delovnim asom. Izbrani
kandidat bo delo opravljal v prostorih Ob ine Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.
Formalno nepopolne prijave se v skladu s 24. lenom Uredbe o postopku za zasedbo
prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list
RS, št. 22/2004, 57/2005 in 10/2006) ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat naj vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z ozna bo: "prijava na
javno objavo – višji svetovalec/svetovalec za pravne zadeve« na naslov: Ob ina Ribnica,
Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, in sicer do vklju no 11.2.2008. Za pisno obliko prijave se
šteje tudi v obliki, poslani na elektronski naslov: obcina@ribnica.si, pri emer veljavnost
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveš eni najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega nate aja dobite vsak delovni dan na tel. 01/837 20 30,
kontaktna oseba Brigita Košmrlj.
Ob ina Ribnica

