
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur.l. RS, št. 63/07 – UPB3 in 65/08) 

Občina Brezovica objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta  

 

Pisarniški referent V. lahko tudi pripravnik. 
 

 

Delovno mesto se opravlja na delovnem mestu »Pisarniški referent V.« oziroma pripravnik. 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

• srednja izobrazba ekonomske, poslovne, upravne ali druge ustrezne; 

• najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj če ne gre za pripravnika; 

• državljanstvo Republike Slovenije; 

• 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. 

 

Delovno področje: 

• opravljanje nalog za delovanje občinskega sveta Brezovica, obveščanje javnosti o delu 

občinskega sveta; 

• opravljanje administrativne podpore za odbore; 

• vodenje, koordiniranje in nadziranje dela na svojem področju; 

• izvajanje nalog v zvezi s pripravo in izvrševanjem proračuna. 

 

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; 

opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih 

delovnih izkušenj (obvezno navesti: obdobje, v katerem je kandidat opravljal 

posamezna dela, kje jih je opravljal, kandidat naj natančno opiše, kakšno vrsto dela je 

opravljal, stopnjo zahtevnosti del ter kakšen naziv je imel); 

2. izjavo kandidata, da: 

� je državljan Republike Slovenje, 

� 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, 

� izjavo, da za namen tega natečajnega  postopka dovoljuje Občini Brezovica 

pridobitev podatkov za potrebe tega razpisa iz uradne evidence. 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. 

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista 

stopnja strokovne izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to ali je 

bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali 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. 

Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas 

opravljanja in stopnja izobrazbe. 

 

Izbrani kandidat bo delal na delovnem mestu Pisarniški referent V. Z izbranim kandidatom bo 

sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom, s 3 mesečnim 

poizkusnim delom, oziroma 6 mesečnim pripravništvom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v 

prostorih Občine Brezovica; Tržaška cesta 386; 1351 Brezovica. 

 

Formalno nepopolne in nepravočasne prijave se v skladu s 24. členom Uredbe o postopku za 

zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur.l. 

RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. 

 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Pisarniški 

referent V.« 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: gospe Nataša Režek 

(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   

 

 


