Mestna občina
o
Ljublljana na podllagi 58. členaa Zakona o javnih uslužbbencih (Uraddni list RS, štt. 63/07 –
uradno prečiščeno
p
beesedilo, 65/008, 69/08 - ZT
TFI-A in 69//08 - ZZavar-E; v nadaljeevanju ZJU) objavlja
javni natečaj za prosta uraadniška delo
ovna mesta v mestni upravi
občinskii redar v Od
dseku za red
darstvo v Mestnem reda
arstvu – 8 deelovnih messt
Kandidaati, ki se bodoo prijavili naa prosto delovvno mesto, morajo
m
izpolnnjevati naslednje pogoje:
– najm
manj srednjaa splošna izoobrazba ali srednja strokovna izobrrazba, gimnaazijske, prom
metne ali
drugge ustrezne sm
meri;
– najm
manj 6 meseccev delovnih izkušenj;
– obveezno usposabbljanje za im
menovanje v naziv;
n
– strokkovni izpit izz upravnega postopka;
p
– preizzkus znanja za
z vodenje inn odločanje v prekrškovn
nem postopkuu;
– preizzkus znanja za
z opravljanjje nalog občiinskega redaarstva in za uporabo
u
poobblastil občinsskega
redaarja;
– držaavljanstvo Reepublike Slovvenije;
– obvlladati morajoo uradni jezikk;
– 1-meesečno poskuusno delo;
– ne smejo
s
biti pravnomočno
p
o obsojeni zaradi
z
naklep
pnega kaznivvega dejanjaa, ki se preeganja po
uraddni dolžnostii in ne smejjo biti obsojjeni na nepo
ogojno kazenn zapora v trajanju več kot šest
meseecev;
– zopeer njih ne sm
me biti vloženna pravnomoočna obtožnicca zaradi nakklepnega kazznivega dejaanja, ki se
pregganja po uraddni dolžnosti.
Delovnoo področje: vodenje preekrškovnegaa postopka pred izdajo odločbe o prekršku in
i izdajo
plačilnegga naloga, naadzor nad izvvajanjem nallog po Zakon
nu o varnosti cestnega prrometa ter po
o odlokih
občine, vodenje
v
enosstavnih upravvnih postopkkov na prvi stopnji,
s
opozzarjanje fizičnih in pravn
nih oseb o
ugotovljenih nepravvilnostih, nepposredno izrrekanje in izterjava
i
dennarnih kazni na kraju prekrška,
p
izdajanjee odredb v skkladu z odlokkom občine, druge nalog
ge s področja občinskega redarstva.
Z izbrannimi kandidaati bomo deloovno razmerjje sklenili zaa nedoločen čas, s polnim
m delovnim časom in
eno-messečnim poskkusnim delom
m. Izbrani kandidati
k
bo
odo naloge na
n uradniškem delovnem mestu
opravljalli v nazivu občinski
o
redaar III z možnnostjo napredovanja v naaziv občinskki redar II in občinski
redar I. Naloge boddo opravljalli v uradnihh prostorih Mestne upraave Mestne občine Lju
ubljana v
Ljubljanni in na terenuu na območjuu Ljubljane.
Pri izbraanih kandidaatih se bo prreverjalo, alii imajo opraavljeno uspossabljanje za imenovanje v naziv,
opravljenn preizkus znanja
z
za voodenje in odločanje v prrekrškovnem
m postopku inn preizkus strokovne
s
usposoblljenosti za opravljanje
o
d in nalog občinskega
del
o
redarja
r
(preizkus znanja za pridobiteev naziva
občinskii redar). V nasprotnem primeru boodo morali izbrani
i
kanddidati navedeeno usposab
bljanje in
preizkusse, na katero jih bo napottil predstojniik, v skladu s prvim odstavkom 89. ččlena Zakonaa o javnih
uslužbenncih in v skkladu z druggim odstavkkom 22. člen
na Zakona o občinskem
m redarstvu,, opraviti
najkasneeje v enem leetu od sklenittve delovnegga razmerja oziroma
o
pogoodbe o zaposslitvi.
Pri izbraanih kandidaatih se bo preeverjalo ali imajo
i
opravlljen strokovnni izpit iz uppravnega posstopka. V
nasprotnnem primeru bodo moralli izbrani kanndidati strok
kovni izpit izz upravnega postopka v skladu z
31. člennom Zakona o splošnem
m upravnem postopku (U
Uradni list RS
R št. 24/2006-UPB2, 105/2006ZUS-1, 126/2007, 65/2008
6
in 8/2010),
8
oprraviti najkasn
neje v treh mesecih od sklenitve delovnega
d
razmerjaa.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja
izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje
sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri 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 tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno
mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz
katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.
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 o obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv,
4. izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
5. izjavo o opravljenem preizkusu znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku,
6. izjavo o opravljenem preizkusu znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva,
7. 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,
8. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Mestni občini Ljubljana pridobitev
podatkov iz 7. točke iz uradne evidence. V primeru, da ne soglaša, bo moral sam predložiti
ustrezno dokazilo.
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.
Izbirni postopek bo opravljen v več fazah, tako da se kandidati postopno izločajo. Opravljen bo v
obliki presojanja strokovne usposobljenosti iz dokumentacije, ki jo bo predložil kandidat, ustnega
razgovora in opravljenega psihološkega testa.
Formalno nepopolne prijave se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega
delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06) ne
bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »javni natečaj, občinski
redar, številka: 110-85/2011« 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.
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: 110-85/2011-1
Datum: 10. 6. 2011

