
MESTNA OBCINA MAR180R

Mestna ob6ina Maribor na podlagi 58. elena Zakona o javnih uslu2bencih (Uradni list RS, it. 63/07-
uradno preeigeeno besedilo. 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08 – Zzavar-E, 40/12-ZUJF) in Odloka o
ustanovitvi Skupne obeinske uprave Maribor (Medobeinski uradni vestnik, it. 21/19) objavlja javni
nateCaj za zasedbo uradnigkega delovnega mesta

»SEKRETAR - VODJA SLU2BE<
v Skupni slu2bi urejanja prostora v Skupni ob6inski upravi Maribor

Kandidati, ki se bodo prijavili na javni nate6aj, morajo poleg splo$nth pogojev, ki jih dolo6ajo predpisi s
podro6ja delovnega prava, izpolnjevati ge naslednje pogoje:

visokogolsko univerzitetno izobra2evanje (prejgnje)/visokogolska univerzitetna izobrazba
(prejgnja) ali specialisti6no izobra2evanje po visokoSolski strokovni izobrazbi
(prejgnje)/specializacija po visokogolski strokovni izobrazbi (prejgnja) ali magistrsko izobra2evanje
(druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja),
najmanj sedem let delovnih izkugenj z zahtevano stopnjo izobrazbe.
opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
dr2avljanstvo Republike Slovenije,
znanje uradnega jezika,
da niso bili pravnomoCno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
do12nosti in da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju vee kot gest mesecev,
da zoper njih ni bila vlo2ena pravnomoena obto2nica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni do12nosti.

Delovno podroeje
organiziranje medsebojnega sodelovanja z drugimi organi in notranjimi organizacijskimi enotami
ter sodelovanje z obCinami ustanoviteljicami,
odlo6anje o zadevah, za katere ga pooblastijo 2upani ob6in ustanoviteljic,
strokovno svetovanje v zadevah urejanja prostora,
skrb za celostno politiko prostorskega razvoja ob6ine,
skrb za koordinacijo priprave prostorskih aktov med ob6ino in izdelovalcem prostorskega akta,
izvajanje nalog v postopkih lokacijske preveritve,
vodenje projektnih skupin za najzahtevnejge in kljuene projekte,
samostojno oblikovanje klju6nih sistemskih reSitev in drugih najzahtevnejgih gradiv,
vodenje in odloeanje v najzahtevnejgih upravnih postopkih,
opravljanje drugih najzahtevnejgih nalog.

Kot delovne izkugnje se Steje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja
izobrazbe in Cas pripravnigtva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje
sklenjeno oziroma pripravnigtvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkugnje se
$tejejo tudi delovne izkugnje, ki jih je javni uslu2benec pridobil z opravljanjem deI na delovnem mestu,
za katero se zahteva za eno stopnjo ni2ja izobrazba, razen pripravnigtva v eno stopnjo ni2ji izobrazbi.
Kot delovne izkugnje se upogteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira. lzbrani kandidat bo delovne izkugnje dokazoval z verodostojnim+ listinami, iz
katerih sta razvidna eas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Zahtevane delovne izkugnje se skraj£ajo za tretjino v primeru, da ima kandidat visokogolsko
univeaitetno izobrazbo (prejgnjo) z magisterijem znanosti ali doktoratom znanosti ter za eno leto v
primeru, ko ima kandidat opravljen pravnigki dr2avni izpit oziroma pravosodni izpit.



Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v
naziv. V kolikor le-tega ne bo imeI, ga bo moral v skladu z 89. 61enom Zakona o javnih uslu2bencih,
opraviti najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.
lzbrani kandidat bo delo na delovnem mestu »sekretar - vodja slu2be« v Skupni slu2bi urejanja
prostora v Skupni obCinski upravi Maribor opravljal v nazivu »sekretar«. Z izbranim kandidatom bo
sklenjeno delovno razmerje za nedoloCen eas s polnim delovnim 6asom in s gtiri-meseCnim poskusnim
delom. tzbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Mestne obCine Maribor, Ulica heroja Staneta 1,
Maribor oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer skupna uprava opravlja svoje naloge.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi izkugnjami s podro6ja urbanizma in prostorskega
naCrtovanja.

lzpolnjevanje pogojev kandidat dokazuje s predlo2itvijo podpisane pisne izjave.

Prijava kandidata mora vsebovati:
izpolnjen obrazec; Vloqa za zaposlitev, ki je priloqa javnega nate6aja, iz katereqa mora biti
razvidno

+zpolnjevanje pogoja glede zahtevane izobrazbe, kjer mora biti razvidna stopnja in smer1

izobrazbe ter datum (dan, mesec in leto) zakljueka izobra2evanja in ustanova, na kateri je bila
izobrazba pridobljena
izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkugenj; kandidat navede datum (dan, mesec,
leto) sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem detodajalcu ter kratko
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opi Se delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu, z navedbo stopnje zahtevnosti tega dela ,
3. izjava kandidata o ne/opravljenem obveznem usposabljanju za Imenovanje v naziv,
4. izjava kandidata, da

je dr2avljan Republike Slovenije,
ni bil pravnomoeno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
do12nosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju vee kot gest mesecev,
zoper njega ni bila vlo2ena pravnomoena obto2nica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni do12nosti,

5. izjava kandidata, da za namen tega nate6ajnega postopka dovoljuje Mestni obCini Maribor
pridobitev podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc. V primeru, da
kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaia, bo moral sam predlo2iti ustrezna dokazila

Za2eleno je, da prijava vsebuje tudi 2ivljenjepis, kjer kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi
druga znanja in vegeine, ki jih je pridobil ter prilo2i kratko vizijo prednostnih naloq Skupne slu2be
urejanja prostora . Kandidat naj v prijavi navede tudi elektronski naslov, na katerem je dosegljiv, za
la2je kontaktiranje med postopkom javnega nate6aja

Kandidat vlo2i prijavo v pisni obtiki, ki jo poglje v zaprti ovojnici z oznaebo: »javni nate6aj: »sekretar –
vodja slu2be« v Skupni slu2bi urejanja prostora v Skupni ob6inski upravi Maribor«, na naslov: Mestna
obCina Maribor, Sekretariat za splogne zadeve, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor in sicer v roku 8
dni po objavi na sptetni strani Mestne ob6ine Maribor in na Zavodu RS za zaposlovanje.

Za pisno obliko prijave se gteje tudi etektronska oblika, poslana na elektronski nastov:
gp.mom@maribor.si, pri Cemer vetjavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom

Obvestilo o kon6anem nate6ajnem postopku bo objavljeno na spletni strani www.maribor.si.

Informacije o izvedbi javnega nate6aja daje Nina Hernah Kajbi6 (tel.: 02 2201 340).

V besedilu nate6aja uporabljeni izrazi, zapisani v mogki slovnieni obliki, so uporabljeni kot nevtralni za
2enske in mogke.
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