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Številka: 1100-0005/2019
Datum: 10. junij 2019

Objava pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje
Rok prijave: 8 dni od objave
Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka, na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo,
65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju ZJU) objavlja
razpis za zasedbo prostega strokovno tehničnega delovnega mesta za nedoločen čas
INFORMATIK VII/2i, šifra DM J017026
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega
prava za javne uslužbence:
– izobrazbo:
o specialistično izobraževanje po višješolski izobrazbi (prejšnje) /
specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja), raven izobrazbe 16201,
naravoslovje, matematika in računalništvo (ožje področje 40), matematika
in statistika (ožje področje 46), računalništvo (ožje področje 48), poslovne
in upravne vede (ožje področje 34) ali
o najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje) / visokošolska
strokovna izobrazba (prejšnja), raven izobrazbe 16202, naravoslovje,
matematika in računalništvo (ožje področje 40), matematika in statistika
(ožje področje 46), računalništvo (ožje področje 48) , poslovne in upravne
vede (ožje področje 34) ali
o najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja) /
visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja), raven
izobrazbe 16203, naravoslovje, matematika in računalništvo (ožje področje
40), matematika in statistika (ožje področje 46), računalništvo (ožje
področje 48), poslovne in upravne vede (ožje področje 34) ali
o najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja) /
visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja), raven
izobrazbe 16204, naravoslovje, matematika in računalništvo (ožje področje
40), matematika in statistika (ožje področje 46), računalništvo (ožje
področje 48), poslovne in upravne vede (ožje področje 34);
– vsaj 8 mesecev delovnih izkušenj;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– znanje uradnega jezika;
– ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne sme biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper kandidata ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
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kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista
stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo
delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem
delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je kandidat 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 dela in stopnja izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat
univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma
magisterijem znanosti (prejšnjim) ali magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja).
Naloge delovnega mesta so:
– zagotavljanje delovanja strežnikov, omrežij, operacijskih sistemov in na njih
aplikacij, komunikacijskih sistemov ter drugih orodij,
– vodenje zahtevnih evidenc,
– zagotavljanje pomoči uporabnikom,
– skrbništvo informacijskih sistemov,
– koordinacija uporabnikov in izvajalcev ter vzdrževalcev informacijskih sistemov,
– planiranje razvoja informatike in izvedba javnih naročil s področja dela,
– upravljanje, urejanje in skrbništvo spletnih strani,
– upravljanje podatkov s področja geografskega informacijskega sistema (GIS),
– usklajevanje sistema informacijske varnosti,
– opravljanje drugih nalog z delovnega področja oddelka po nalogu nadrejenega.
Prijava mora vsebovati:
1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum zaključka izobraževanja (dan, mesec,
leto) ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. pisno izjavo o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje
pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, v izjavi kandidat navede datum
sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu ter
kratko opiše delo in raven zahtevnosti dela, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu;
3. pisno izjavo kandidata, da:
a. je državljan Republike Slovenije,
b. 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,
c. zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
4. pisno izjavo kandidata1, da za namen tega razpisnega postopka dovoljuje Občini
Škofja Loka pridobitev podatkov iz uradnih evidenc;
5. pisno soglasje kandidata, da Občina Škofja Loka podatke, ki jih kandidat navede v
prijavi, obdeluje za namen izvedbe postopka za zaposlitev.
Prijava na prosto delovno mesto mora biti obvezno pripravljena na obrazcu »Vloga za
zaposlitev«, ki je priloga tega razpisa, z natančno izpolnjenimi vsemi rubrikami in izjavami
ter podpisana.
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V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, mora sam predložiti ustrezna dokazila.
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Izbirna komisija, ki jo imenuje župan, bo presojala strokovno usposobljenost kandidatov
na podlagi navedb v prijavi in priloženih dokazil, na podlagi razgovora s kandidati oziroma
s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov.
Občina Škofja Loka bo opravila izbiro kandidata po predmetni objavi in z izbranim
kandidatom sklenilo delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in s
trimesečnim poskusnim delom, v kolikor po opravljenem predhodnem zdravstvenem
pregledu ter varnostnem preverjanju ne bo ugotovljenih zadržkov. Izbrani kandidat bo delo
opravljal na strokovno tehničnem delovnem mestu. Delo se bo opravljalo v uradnih
prostorih Občine Škofja Loka na naslovu Mestni trg 15 v Škofji Loki oziroma v drugih
uradnih prostorih Občine Škofja Loka.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Razpis
Informatik VII/2, št. 1100-5/2019« na naslov: Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220
Škofja Loka, in sicer v roku 8 dni po objavi pri Zavodu Republike Slovenije za
zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na
elektronski naslov obcina@skofjaloka.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z
elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni.
Informacije o izvedbi razpisa dobite vsak delovni dan od 10.00 do 11.00 ure pri Nini Tušek
na tel. št. 04 511 23 11 in e-naslovu: nina.tusek@skofjaloka.si.
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V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot
nevtralni za ženske in moške.
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