
Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13-popr., 47/15 

–ZZSDT, 33/16-PZ-F, 52/16, 15/17-odl. US in 22/19 – ZPosS)  OBČINA DOMŽALE, Ljubljanska 

cesta 69, Domžale objavlja javni razpis za zasedbo prostega strokovno tehničnega delovnega 

mesta 

 

 

STROKOVNI  SODELAVEC VII/1 

 

z naslednjimi zahtevanimi pogoji: 

 visoka strokovna izobrazba oziroma prva bolonjska stopnja,  

 najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj, 

 aktivno znanje slovenskega jezika, 

 poskusno delo 3 mesece. 

 

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.  

 

Okvirna vsebina dela: 

 sodelovanje pri izvajanju postopkov z delovnega področja občine, 

 sodelovanje pri pripravi poročil in gradiv z delovnega področja občine, 

 sodelovanje pri pripravi predloga in izvajanja proračuna, 

 izvajanje nalog na področju javnih naročil, 

 pripravljanje enostavnejših analiz, strokovnih gradiv in informacij, 

 načrtovanje, priprava, vodenje in predaja investicij, 

 priprava pogodb o opremljanju zemljišč, 

 druga dela po nalogu predstojnika. 

 

Prijava mora vsebovati: 

1. pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere 

mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, pridobljen strokovni naziv, ter datum (dan, 

mesec, leto) in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena ali dokazilo o 

zaključenem izobraževanju; 

2. opis delovnih izkušenj: pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere 

je razvidno izpopolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. V izjavi 

kandidat navede delodajalca, skupen čas trajanja dela ter datum sklenitve (dan, mesec, 

leto) in datum prekinitve (dan, mesec, leto) delovnega razmerja pri posameznemu 

delodajalcu, ter kratek opis del, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu z navedbo stopnje 

izobrazbe, zahtevane za to delovno mesto (npr. V., VI., VII stopnja strokovne izobrazbe);   

3. življenjepis.   

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0784
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-2826
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1930
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1428
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2296
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0741
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-0914


Izbrani kandidat bo delo opravljal na strokovno tehničnem delovnem mestu strokovni 

sodelavec VII/1 na Oddelku za investicije. Delo se bo opravljalo na Občini Domžale, Ljubljanska 

cesta 58 in Ljubljanska cesta 69, Domžale in na območju Občine Domžale. 

 

Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, za polni delovni čas in poskusnim delom tri 

mesece.  

 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki na naslov Občina Domžale, Pravna in kadrovska služba, 

Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, 

če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno 

obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov 

pravna.sluzba@domzale.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.  

 

Rok za prijavo je 15 dni od objave na spletni strani Občine Domžale in pri Zavodu RS za 

zaposlovanje. Objava na spletni strani Občine Domžale in pri Zavodu RS za zaposlovanje je 

dne 28. 10. 2019. 

 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni predvidoma v roku 8 dni po zaključenem postopku 

izbire. 

 

Informacije o izvedbi javnega razpisa dobite vsak delovni dan vsak delovni dan od 9:00 do 

10:00 ure na telefonski številki 01/7210 720 pri Renati Pozman.  

 

V besedilu javnega natečaja so izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki uporabljeni kot 

nevtralni za moške in ženske.  

 

Številka: 1101-4/2019 

Datum:   24. 10. 2019 

 

 

 

 

        OBČINA DOMŽALE 

 

 

 

 

 

mailto:pravna.sluzba@domzale.si

