
 
 

Mestna o
– UPB3 
 

 
višji sve
 
Kandida
– najm

upra
– najm

ali v
pred

– obve
– drža
– znan
– znan
– znan
– 3- m
– ne sm

dolž
– zope

preg
 
Delovno
enot in 
sodelova
zahtevni
opravljan
  
Izbrani k
možnostj
prostorih
nedoloče
 
Pri izbra
nasprotn
zaposlitv
člena Za
 
Kot delo
izobrazb
sklenjen
se štejej
mestu, z
izobrazb
mesto, z
katerih s

 
 

občina Ljubl
in 65/08) ob

jav

etovalec v Od

ati, ki se bodo
manj visoka 
avne, organiz
manj 4 leta d
visoko stroko
dpisane delov
ezno usposab
avljanstvo Re
nje uradnega 
nje uporabe r
nje enega od 

mesečno posk
mejo biti pra

žnosti in ne sm
er njih ne sm
ganja po urad

o področje: o
sodelovanja

anje pri oblik
ih analiz, ra
nje drugih za

kandidat bo
tjo napredova
h Mestne up
en čas, s poln

anih kandida
nem primeru
vi, opraviti u
akona o javni

ovne izkušnj
be in čas pri
o oziroma p
o tudi delov

za katero se 
bi. Kot delov
za katero os
sta razvidna č

ljana na podl
bjavlja 

ni natečaj z

dseku za inv

o prijavili na
strokovna iz

zacijske ali d
delovnih izku
ovno izobraz
vne izkušnje 
bljanje za im
epublike Slov
jezika; 

računalnika; 
svetovnih je

kusno delo; 
avnomočno o
mejo biti obs

me biti vložen
dni dolžnosti

organiziranje
a z drugimi
kovanju siste

azvojnih proj
ahtevnejših n

 delo na de
anja v naziv 
prave Mestn
nim delovnim

atih se bo pr
u bo moral 
usposabljanje
ih uslužbenc

je se šteje d
ipravništva v
ripravništvo 

vne izkušnje,
zahteva za 

vne izkušnje
seba kandidi
čas opravljan

lagi 58. člen

a prosto ura

vesticije v Sl

a prosto delov
zobrazba /pr

druge ustrezn
ušenj (v prim
zbo s special
skrajšajo za 

menovanje v n
venije; 

 
ezikov; 

obsojeni zara
sojeni na nep
na pravnomo
. 

e medsebojne
i organi, op
emskih rešit
jektov, info

nalog, sodelo

elovnem me
višji svetova

ne občine Lj
m časom in t

reverjalo, ali 
izbrani kan

e, na katero g
ih. 

delovna doba
v isti stopnji

opravljeno p
, ki jih je jav
eno stopnjo 

e se upoštev
ira. Delovne
nja dela in st

na Zakona o j

adniško delo

lužbi za razv

vno mesto, m
rva stopnja/, 
ne smeri; 
meru, da bo i
izacijo ali vi
tretjino); 

naziv; 

adi naklepneg
pogojno kaze
očna obtožni

ega sodelova
pravljanje na
ev in drugih
rmacij, poro

ovanje pri pri

stu svetoval
alec II in viš
ubljana v L

trimesečnim 

ima opravlj
ndidat najpoz
ga bo napotil

a na delovn
i izobrazbe, 
pri istem ali 
vni uslužben
nižja izobra

a tudi delo 
e izkušnje s
opnja izobra

javnih usluž

ovno mesto v

vojne projek

morajo izpoln
gradbene, a

imel izbrani 
isoko stroko

ga kaznivega
en zapora v t
ca zaradi nak

anja in uskla
ajzahtevnejši
h najzahtevne
očil in drugi
ipravi predlo

lec opravljal
šji svetovalec
Ljubljani. De

poskusnim d

jeno usposab
zneje v ene
l predstojnik

em mestu, z
ne glede na
pri drugem 

nec pridobil 
azba, razen p
na enaki sto

se dokazujej
azbe. 

žbencih (Urad

v mestni up

kte in invest

njevati nasle
arhitekturne, 

kandidat un
vno izobrazb

a dejanja, ki 
trajanju več k
klepnega kaz

ajevanja notr
ih nalog na 
ejših gradiv,
ih zahtevnih

oga in izvajan

l v nazivu v
c I. Naloge b
elovno razm
delom. 

bljanje za im
m letu od 

k, v skladu s p

za katero se 
a to, ali je b

delodajalcu.
z opravljanj
pripravništva
opnji zahtevn
o z verodos

dni list RS,  

ravi 

ticije 

dnje pogoje:
ekonomske

niverzitetno i
bo z magiste

se preganja p
kot šest mese
znivega deja

ranjih organi
področju i

, samostojna
h gradiv, sam
nju proračun

višji svetova
bo opravljal v
erje bo skle

menovanje v 
sklenitve po
prvim odstav

zahteva ista
ilo delovno 
. Za delovne
jem del na d
a v eno stop
nosti, kot je
stojnimi listi

 

št. 63/07 

 
e, pravne, 

izobrazbo 
erijem, se 

po uradni 
ecev; 
anja, ki se 

izacijskih 
investicij, 
a priprava 
mostojno 

na. 

alec III z 
v uradnih 
enjeno za 

naziv. V 
ogodbe o 
vkom 89. 

a stopnja 
razmerje 

e izkušnje 
delovnem 
pnjo nižji 
e delovno 
inami, iz 



Prijava mora vsebovati:  
1. 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 (čas opravljanja dela in stopnja zahtevnosti delovnega mesta oz. dela),  
3. izjavo kandidata, da:  

- 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,  
4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Mestni občini Ljubljana  pridobitev 

podatkov iz 3.  točke iz uradne evidence. 
 
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe 
navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.  

 
Formalno nepopolne prijave se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta 
v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06, 104/10) ne bodo 
uvrstile v izbirni postopek. 
 
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »javni natečaj, višji 
svetovalec, številka: 110-71/2011« na naslov: Mestna občina Ljubljana, Sekretariat mestne uprave, 
Odsek za upravljanje s kadri, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana in sicer v roku 8 dni po 
objavi na spletni strani Mestne občine Ljubljana. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska 
oblika, poslana na elektronski naslov: glavna.pisarna@ljubljana.si, pri čemer veljavnost prijave ni 
pogojena z elektronskim podpisom. 
 
Obvestilo o končanem javnem natečaju bomo objavili na spletnih straneh www.ljubljana.si.  
 
Informacije o izvedbi javnega natečaja na tel. 01/306-1152. 
 
Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 
ženske in moške.  
 
 
Številka:  110-71/2011-1 
Datum:    22. 4. 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


