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Številka: 069-4/2010-1 
Datum:   02.03.2010 
 
Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, Vrhnika  
 
objavlja javni natečaj za zasedbo dveh uradniških delovnih mest 
  
MEDOBČINSKI REDAR, ki se lahko izvaja v nazivu občinski redar III, občinski redar II in 
občinski redar I, v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu. 
 
Pogoji: 

- najmanj srednja strokovna ali splošna izobrazba; 
- najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj; 
- znanje slovenskega jezika; 
- osnovna raven znanja angleškega jezika; 
- usposabljanje za imenovanje v naziv oz. opravljen izpit za imenovanje v naziv; 
- preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva in za uporabo pooblastil 

občinskega redarja. 
 
Zaželjeno je poznavanje računalniških programov za pisarniško poslovanje in vozniški izpit B 
kategorije. 
 
Kandidata/ki morata izpolnjevati še pogoje, določene v drugem odstavku 88. člena Zakona o 
javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07 ZJU-UPB3, 65/08 ZJU-D). 
 
Delovno področje: 

- nadzor nad izvajanjem nalog po zakonu o varnosti cestnega prometa ter po odlokih 
občine 

- nadzor nad izvajanjem nalog po zakonu o javnem redu in miru 
- vodenje enostavnih upravnih postopkov na prvi stopnji, 
- opozarjanje fizičnih in pravnih oseb o ugotovljenih nepravilnostih, 
- neposredno izrekanje in izterjava denarnih kazni na kraju prekrška, 
- izdajanje odredb v skladu z odloki občine, 
- druge naloge s področja občinskega redarstva, 
- opravlja druge naloge in opravila po nalogu vodje medobčinskega inšpektorata in 

redarstva. 
 

Izbrana kandidata bosta naloge na uradniškem delovnem mestu opravljala v nazivu občinski 
redar III, z možnostjo napredovanja v naziv občinski redar II in občinski redar I, na lokaciji 
Cankarjev trg 4, Vrhnika in na terenu na območju Občin Vrhnika, Logatec, Dobrova-Polhov 
Gradec, Brezovica, Borovnica, Log-Dragomer in Horjul. Delovno razmerje bo sklenjeno za 
nedoločen čas z dvomesečnim poskusnim delom in s polnim delovnim časom. Delo se bo 
opravljalo v dopoldanskem in popoldanskem času ter med vikendi, prazniki in dela prostimi 
dnevi. Delo se izvaja na terenu. 
 
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, 

3. izjavo kandidata, da: 
- je državljan Republike Slovenije, 
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- 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 Občini Vrhnika pridobitev 
podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. V primeru, da ne soglaša, bo moral sam 
predložiti ustrezno dokazilo 

5. pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (v kolikor ga je 
kandidat opravil), 

6. pisno izjavo o opravljenem preizkusu znanja za opravljanje nalog občinskega 
redarstva in za uporabo pooblastil občinskega redarja (v kolikor ga je kandidat 
opravil), 

7. pisno izjavo o opravljenem strokovnem upravnem izpitu (v kolikor ga je kandidat 
opravil). 

 
Pri izbranih kandidatih se bo preverjalo, ali imata opravljen strokovni upravni izpit. V 
nasprotnem primeru bosta morala izbrana kandidata najkasneje v enem letu od sklenitve 
delovnega razmerja opraviti obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv skladno z 
Zakonom o javnih uslužbencih. V skladu z Zakonom o občinskem redarstvu (Uradni list RS, 
št. 139/06) bosta za samostojno opravljanje nalog mestnega redarja morala najkasneje v 
enem letu od sklenitve delovnega razmerja  opraviti preizkus znanja za opravljanje nalog 
občinskega redarstva. 
Kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga morajo 
opraviti najkasneje v roku treh mesecev od sklenitve delovnega razmerja.  
 
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 
prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list 
RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. 
 
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »javni natečaj, 
občinski redar, na naslov: Medobčinski inšpektorat in redarstvo, p.p. 21, Cankarjev trg 
4, 1360 Vrhnika«, in sicer do 12.03.2010.  
 
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 8 dni po opravljeni izbiri. 
 
Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Zala Arnolj, telefon 01 755 54 29. 
 
Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot 
nevtralni za ženske in moške. 
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