o
Ljublljana na podllagi 58. členaa Zakona o javnih
j
uslužbbencih (Uraddni list RS, št. 63/07 Mestna občina
uradno prečiščeno
p
beesedilo, 69/008 - ZTFI-A, 69/08 - ZZaavar-E in 65/008) objavlja
javni natečaj za prosto uraadniško delo
ovno mesto v mestni upravi
višji sveetovalec v Od
dseku za izvvedbo javnegga naročanjja v Službi za
z javna narročila
Kandidaati, ki se bodoo prijavili naa prosto delovvno mesto, morajo
m
izpolnnjevati naslednje pogoje:
– najm
manj visoka strokovna
s
izoobrazba /prvva stopnja/, ekonomske,
e
p
pravne,
graddbene, arhitek
kturne ali
drugge ustrezne sm
meri;
– najm
manj 4 leta delovnih
d
izkuušenj (v prim
meru, da bo imel
i
izbrani kandidat unniverzitetno izobrazbo
i
ali visoko
v
strokoovno izobrazzbo s specializacijo ali viisoko strokovno izobrazbbo z magisteerijem, se
preddpisane delovvne izkušnje skrajšajo za tretjino);
– obveezno usposabbljanje za im
menovanje v naziv;
n
– držaavljanstvo Reepublike Slovvenije;
– znannje uradnega jezika;
– 3- mesečno
m
poskkusno delo;
– ne sm
mejo biti praavnomočno obsojeni
o
zaraadi naklepneg
ga kaznivegaa dejanja, ki se preganja po
p uradni
dolžžnosti in ne sm
mejo biti obssojeni na neppogojno kazeen zapora v trajanju
t
več kkot šest meseecev;
– zopeer njih ne sm
me biti vloženna pravnomoočna obtožnica zaradi nakklepnega kazznivega dejaanja, ki se
pregganja po uraddni dolžnosti.
Delovnoo področje: organiziranje
o
e medsebojneega sodelovaanja in usklaajevanja notrranjih organiizacijskih
enot in sodelovanja
s
z drugimi orggani, opravljanje najzahteevnejših naloog na področčju javnih naaročil,
sodelovaanje pri oblikkovanju sisteemskih rešitev in drugih
h najzahtevneejših gradiv,, samostojnaa priprava
zahtevniih analiz, raazvojnih projjektov, informacij, poro
očil in drugiih zahtevnihh gradiv, sam
mostojno
opravljannje drugih zaahtevnejših nalog.
n
Izbrani kandidat
k
bo delo na deelovnem mestu svetovallec opravljall v nazivu vvišji svetovaalec III z
možnostj
tjo napredovaanja v naziv višji svetovaalec II in viššji svetovalecc I. Naloge bbo opravljal v uradnih
prostorihh Mestne uprrave Mestne občine Ljubbljana. Delov
vno razmerjee bo sklenjenno za nedoloččen čas, s
polnim delovnim
d
čassom in trimessečnim poskkusnim delom
m.
Pri izbraanem kandiddatu se bo prreverjalo, alii ima opravljjeno usposabbljanje za im
menovanje v naziv. V
nasprotnnem primeruu bo moral izbrani kanndidat najpozzneje v enem letu od sklenitve po
ogodbe o
zaposlitvvi, opraviti usposabljanje
u
e, na katero ga
g bo napotill predstojnikk, v skladu s pprvim odstav
vkom 89.
člena Zaakona o javniih uslužbencih.
Kot deloovne izkušnjje se šteje delovna
d
dobaa na delovnem mestu, za
z katero se zahteva istaa stopnja
izobrazbbe in čas priipravništva v isti stopnjii izobrazbe, ne glede naa to, ali je bilo delovno razmerje
sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri
p istem ali pri drugem delodajalcu.. Za delovnee izkušnje
se štejejo tudi delovvne izkušnje,, ki jih je javvni uslužben
nec pridobil z opravljanjjem del na delovnem
d
mestu, za
z katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobraazba, razen pripravništva
p
a v eno stop
pnjo nižji
izobrazbbi. Kot delovvne izkušnjee se upošteva tudi delo na enaki stoopnji zahtevnnosti, kot jee delovno
mesto, za
z katero osseba kandidiira. Delovnee izkušnje se
s dokazujejo z verodosstojnimi listiinami, iz
katerih sta
s razvidna čas
č opravljannja dela in stopnja izobraazbe.

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: 110-89/2011« 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: 110-89/2011-1
Datum: 10. 6. 2011

