
MESTNA OBeINA MARIBOR

Mestna ob6ina Maribor na podlagi 58. elena Zakona o javnih uslu2bencih (Uradni list RS, it. 63/07-uradno
preei96eno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08 – Zzavar-E, 40/12-ZU JF) objavlja javni nate6aj za zasedbo
uradni§kega delovnega mesta

»VlgJI SVETOVALEC - PROJEKTNI VODJA<
v Slu2bi za razvojne projekte in investicije - projektni pisarni

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

najmanj visokogolsko strokovno izobra2evanje (prejgnje)/v}soko§olska strokovna izobrazba (prej§nja) ali
najrnanj visokoiolsko strokovno izobra2evanje (prva bolonjska stopnja)/ visokogolska strokovna izobrazba
(prva bolonjska stopnja) ali najmanj visokogolsko univerzitetno izobra2evanje (prva bolonjska stopnja)/
vtsoko£olska univerzitetna izobrazba (pma bolonjska stopnja),
najmanj itiri leta delovnih izku§enj z zahtevano stopnjo izobrazbe.
opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
osnovno raven znanja enega svetovnega jezika,
dr2avljanstvo Republike Slovenije,
znanje uradnega jezika,
da niso bili pravnomoeno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni do12nostt
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,
vodenje posarneznih razpisov,
izvajanje usklajevalnih in izvedbenih nalog povezanih z EU skladi,
sodelovanje pri oblikovanju sistemskih re§itev in drugih najzahtevnejgih gradiv s podroeja dela slu2be,
samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij. poroeil in drugih zahtevnih gradiv,
sarnostojno opravljanje drugih zahtevnejgih nalog

Prednost pri izbiri bodo irneli kandidati s strokovno izobrazbo gradbene smeri in/ali delovnimi }zkuSnjami s
podro6ja gradbeniStva, Za2elene so operativne izku§nje s podro6ja visokih gradenj. Od kandidata se prieakuje
zmo2nost vodenja gradbenega projekta skozi vse faze projekta (vodenje in koordiniranje aktivnosti pri pripravi
investicijske dokumentacije; projektne dokumentacije; priprava izhodi96 in podlag za izvedbo javnega naro6ila
projektiranja, gradnje, nadzora; spremljanje gradnje ter koordinacija z vsemi dele2niki na projektu)

Kot delovne izkuSnje se Steje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in
Cas pripravni§tva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je btlo delovno razmerje sklenjeno oziroma
pripravnigtvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajatcu. Za delovne izkugnje se §tejejo tudi delovne izkuinje.
ki jih je javni usluibenec pridobil z opravljanjem deI na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo
ni2ja izobrazba, razen pripravnigtva v eno stopnjo niZji izobrazbi . Kot detovne izkugnje se upogteva tudi delo na
enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. lzbrani kandidat bo delovne izku§nje
dokazoval z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna eas opravljanja dela in stopnja izobrazbe,

Zahtevane delovne izku§nje se skrajgajo za tretjino v primeru, de ima kandidat visokogolsko univerzitetno
izobrazbo (prejgnjo), specializacijo po visokogolski strokovni izobrazbi (prejgnji) ali magistrsko izobrazbo (druga
bolonjska stopnja) ter za eno leto v primeru, ko ima kandidat opravtjen 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 »vi§ji svetovalec – projektni vodja< v Slu2bi za razvojne projekte in
investicije – projektni pisarni opravljal v nazivu vigji svetovalec III. z mo2nostjo napredovanja v naziv vigji
svetovalec II in vigji svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoloeen eas s
polnim delovnim 6asom in s tri-mese6nim poskusnim delom. lzbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Mestne
obeine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor oziroma v drugih uradnih prostorih. kjer mestna uprava opravlja
svoje naloge.

tzpolnjevanje pogojev kandidat dokazuje s predlo2itvtjo podpisane pisne izjave

Prijava kandidata mora vsebovati:
izpolnjen obrazec: Vloga za zaposlitev, kt je priloqa javneqa nate6aja, lz katereqa mora biti razvidno:

izpolnjevanje pogoja glede zahtevane izobrazbe, kjer mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter
datum (dan, mesec in leto) zakljueka izobra2evanja in ustanova, na kateri je bila izobrazba prtdobFjena
izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkugenj: kandidat navede datum (dan. mesec, leto)
sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu ter kratko opige delo, ki ga
je opravljal pri tem delodajalcu, z navedbo stopnje zahtevnosti tega dela,
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3. lz java kandidata o ne/opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv,
4. izjava kandidata o znanju enega svetovnegajezika,
5. izjava kandidata, da:

je dr2avljan Republike Slovenije,
ni bil pravnomo6no obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni do12nosti in da
ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju vee kot §est mesecev,
zoper njega ni bila vlo2ena pravnomo6na obto2nica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni do12nosti

6. izjava kandidata, da za namen tega nateeajnega postopka dovoljuje Mestni ob6ini Maribor pridobitev
podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z
vpogledom v uradne evidence ne soglaga, bo moral sam predlo2iti ustrezna dokazila

r

Za2eleno je, da prijava vsebuje Obrazec: Vloga za zaposlitev, ki je objavljen na spletni strani www marlbor sl, v
kateri kandtdat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja, izku§nje in ve96ine, ki jih je pridobil. Kandidat
naj v prijavi navede tudi elektronski naslov. na katerem je dosegljiv,

Kandidat vlo2i prijavo v pisni obliki, ki jo po§lje v zaprti ovojnici z oznaebo: wjavni nate6aj: wvi§ji svetovalec –
projektni vodja« v Slu2bi za razvojne projekte in investicije – projektni pisarni<, na naslov: Mestna ob6ina
Maribor, Sekretariat za splogne zadeve, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor in sicer v roku 10 dni po objavi na
spletni strani Mestne obeine Maribor in na Zavodu RS za zaposlovanje,

Za pisno obliko prijave se gteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mom@maribor.si, prI
6emer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom,

Obvestilo o koneanem nate6ajnem postopku bo objavljeno na spletni strani www.martbor. si.

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

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

gtevilka: 1100-9/2022
Datum: 14. 3, 2022
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