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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 opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, 
4. 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,  
5. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Mestni občini Ljubljana  pridobitev 

podatkov iz 4.  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: 110-91/2011« 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:  110-91/2011-1 
Datum:    10. 6. 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


