
Na podlagi 7. odstavka 57. člena in 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - 
uradno prečiščeno besedilo, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 65/08 in 40/12 - ZUJF) in na podlagi 
sprememb in dopolnitev sistemizacije 10.7.2014,  Občina Brezovica objavlja javni natečaj za zasedbo 
prostega delovnega mesta  
 
 

»Svetovalec za gradbene zadeve m/ž« 
 
 
Delo se opravlja na uradniškem delovnem mestu »svetovalec, v nazivih svetovalec I, II, III«.  
 
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 
 

• najmanj visoka strokovna izobrazba gradbene smeri; 

• ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po 
uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest 
mesecev; 

• zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, 
ki se preganja po uradni dolžnosti; 

• opravljanje drugih del po nalogu predstojnika. 
 
Delovno področje: 
 

• vodenje, izvajanje, koordiniranje in nadziranje dela s področja gradenj komunalne 
infrastrukture, cestnega gospodarstva, prometa,  

• opravljanje strokovno tehničnih del na gradbenem področju;  

• vodenje, koordiniranje in nadziranje dela na svojem področju; 

• izvajanje nalog v zvezi s pripravo in izvrševanjem proračuna; 

• vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji; 

• vodenje evidenc in drugih aktov s področja dela;  

• vodenje upravnih postopkov, razvojnih projektov in priprava investicijsko - tehnične 
dokumentacije na področju dela; 

 
Kandidat mora za zasedbo delovnega mesta imeti najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj, pri čemer se 
za tovrstne izkušnje štejejo izkušnje na delovnih mestih iste stopnje zahtevnosti. Kot pogoj za zasedbo 
razpisanega delovnega mesta je določen tudi opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. 
Kandidat, ki kandidira na razpisano delovno mesto in strokovnega izpita iz upravnega postopka še 
nima opravljenega, ga bo v skladu s tretjim odstavkom 31. člena ZUP lahko opravil v roku treh 
mesecev od sklenitve delovnega razmerja. V kolikor kandidat še nima opravljenega usposabljanja v 
naziv, mora le tega opraviti v roku enega leta od dneva zaposlitve. 
 
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. izjavo kandidata, da: 
 

� ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po 
uradni dolžnosti in 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.  

� da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Brezovica pridobitev podatkov 
iz prve do tretje alineje te točke. V primeru, da kandidat take izjave ne poda, mora sam 
predložiti ustrezna dokazila. 

 
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. 
 



V izbirni postopek se skladno s 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih 
državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 in 104/10) ne bodo uvrstili 
kandidati, ki ne izpolnjujejo natečajnih pogojev.  
 
Izbrani kandidat bo delal na delovnem mestu »Svetovalec za gradbene zadeve«, ki se obravlja v 
nazivih svetovalec I, svetovalec II in svetovalec III. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno 
razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom ter 3 mesečnim poizkusnim delom. Izbrani 
kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica. 
 
Formalno nepopolne in nepravočasne prijave se v skladu s 24. členom Uredba o postopku za 
zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 
139/06 in 104/10) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat bo izbran na podlagi priložene 
dokumentacije.  
 
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Svetovalec za gradbene 
zadeve m/ž« na naslov: Občina Brezovica; Tržaška cesta 390; 1351 Brezovica, in sicer v roku 8 dni 
po objavi na spletni strani Občine Brezovica. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje 15 dni 
po opravljeni izbiri. Dodatne informacije dobite pri: mag. Ivanka Stražišar (tel. 01 3601 770). 
 
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni 
kot nevtralni za ženske in za moške. 
 
 
 

Občina Brezovica   
 


