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Na podlagi 56. člena, 68. člena in 3. odstavka 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (UL RS,
št. 63/07 – UPB, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 65/08 in 40/12-ZUJF), 25. člena Zakona o
delovnih razmerjih (UL RS, št. 21/13, 78/13, 47/15-ZZSDT) Občina Hrastnik
objavlja prosto delovno mesto:
Strokovni sodelavec za okolje in prostor VII/1, J017135, v Občinski upravi Občine
Hrastnik, za določen čas, zaradi nadomeščanja
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
imeti morajo visoko strokovno izobrazbo prve stopnje (visokošolska strokovna
izobrazba – prejšnja, visokošolska izobrazba 1. bolonjska stopnja ali visokošolska
univerzitetna izobrazba 1. bolonjska stopnja)
8 mesecev delovnih izkušenj.

Naloge delovnega mesta so:
Izvajanje nalog s področja gospodarskih javnih služb, organiziranje vzdrževanja
komunalnih objektov in naprav v občini, priprava projektnih nalog za posege v
prostor, priprava predlogov poročil o investicijskih vlaganjih občine, priprava
materialov s področja gospodarskih javnih služb za občinski svet, priprava gradiv za
strategijo energetske politike v občini ter priprava gradiv za pridobivanje evropskih
sredstev, pomoč pri izvajanju nalog s področja varstva okolja in energetike, nalog s
področja prometa, vodenje evidenc NUSZ, BCP, priprava javnih naročil male
vrednosti, izvajanje koordinacijskih nalog na terenskih ogledih z vidika javne
komunalne rabe, izvajanje ostalih strokovno tehničnih nalog iz delovnega področja
oddelka.
Prijava mora vsebovati:
- Izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe, pridobljen strokovni naziv ter datum pridobljene
izobrazbe in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena
- izjavo o znanju uradnega jezika
- izjavo, da je državljan Republike Slovenije
- izjavo, da ni pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in ni obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev

- izjavo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
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.
Postopek izbire kandidatov bo potekal na podlagi pregleda prejete dokumentacije.
Obravnavane bodo samo pravočasne in popolne prijave. Formalno nepopolne prijave se ob
smiselni uporabi 21. člena Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (UL RS, št. 139/06, 104/10), ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, s polnim delovnim
časom, za čas nadomeščanja javnega uslužbenca v oddelku za okolje, prostor in javne
gospodarske službe.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni, najkasneje v roku 30. dni, po opravljeni izbiri. O
izbiri kandidata bo izdan sklep, ki bo vročen izbranemu kandidatu, ostalim kandidatom pa bo
vročeno obvestilo o neizbiri.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430
Hrastnik.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo:«za prosto
delovno mesto« na naslov: Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik, v roku 8 dni
po objavi na spletni strani Občine Hrastnik in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
obcina.hrastnik@hrastnik.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.
Informacije o izvedbi postopka dajeta Andreja Pavlič Udovč in Ivana Assayed, telefon 03 56
54 350, e naslov: obcina.hrastnik@hrastnik.si
V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni
za ženske in moške.
Župan
Marko Funkl

