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Prot. 602 

Monrupino-Repentabor, 18/02/2019 

OBVESTILO O SELEKCIJI PREK MOBILNOSTI ZNOTRAJ SKUPN EGA SEKTORJA 
USLUŽBENCEV DEŽELNIH ORGANOV IN UPRAV LOKALNIH SKUP NOSTI 
FURLANIJE JULIJSKE KRAJINE ZA ENO MESTO UPRAVNEGA U RADNIKA KAT. C, 
PLAČILNI RAZRED OD C1 

ODGOVORNA OSEBA O.P ZA TAJNIŠTVO IN SPLOŠNE ZADEVE 

OBVEŠČA 

Da na podlagi 1. odstavka 23. člena DZ 18/2016, se namerava kriti 1 mesto za nedoločen čas in s 
polnim delovnim urnikom  upravnega uradnika  C kategorije DKDP z dne 15.10.2018 na podlagi 
poklicne mobilnosti. 
Ta postopek je namenjen uslužbencem ustanov pripadajočim skupnemu sektorju uslužbencev 
deželnih organov in uprav lokalnih skupnosti Fulanije Julijske krajine (1. odst. 127. člen DZ 
13/2998) 

 
POGOJI ZA PRIJAVO 
Selekcije se lahko udeležijo zaposleni, ki ob izteku roka za predložitev vlog, predvidenem po tem 
obvestilu o mobilnosti, dokažejo, da izpolnjujejo sledeče pogoje: 
 

1) Morajo biti zaposleni za nedoločen čas pri drugi upravi pripadajoči skupnemu sektorju 
uslužbencev deželnih organov in uprav lokalnih skupnosti Fulanije Julijske krajine  (1. 
odstavek 127.čl. DZ 13/1998 ) s strokovnim profilom upravnega uradnika – kat. C, plačilni 
razred od C1  

2) Imeti opravljeno preizkusno dobo za zgoraj navedeni profil 
3) Imeti diplomo višje srednje šole, ki dovoljuje vpis na univerzo; za državljane evropske unije 

bo preverjanje enakovrednosti študijske izobrazbe opravljeno na podlagi 3. ods. 38 čl. ZU št. 
165 z dne 30.3.2001; 

4) ustno in  pisno znanje slovenkega jezika, ki bo preverjeno na razgovoru; 
5) običajna raba informatičnih sistemov Windows/Office/Internet 
6) Imeti veljavno vozniško dovoljenje katergorije »B« 
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7) Oproščeni morajo biti vseh kazenskih obsodb, postopkov o prepovedi ali omejevalnih 
ukrepov, ki ne dovoljujejo na podalgi veljavnih predpisov sklenitev zaposlitve pri javni 
upravi;   

8) Imeti morajo brezpogojno dovoljenje za mobilnost, ki ga je izdala zaposlitvena ustanova na 
podlagi 2. odst. 23. čl. DZ 18/2016; 

9)  Sposobnost opravljanja delovnih nalog. 
 
Kdor ne bo imel pogojev iz točk 1 in 8 ne bo mogel sodelovati pri postopku mobilnosti. 
Dovoljenje iz točke 8 bo treba priložiti vlogi za udeležbo. 
Sposobnost ošpravljanja delovnih nalog bo preverjena na podlagi zadevne veljavne normative. 
Nesprejeti  kandidati bodo prejeli sporočilo na elektronski naslov na veden v vlogi za udeležbo. 
Vse pogoje morajo kandidati spoštovati do podpisa osebne delovne pogodbe. 
 
VSEBINA VLOGE ZA UDELEŽBO 
 
V vlogi za udeležbo v postopku morajo kandidati izjaviti sledeče: 
 

a) priimek, ime, kraj in datum rojstva, davčno številko,  
b) prebivališče in naslov, kamor naj Občina pošlje sporočila v zvezi s postopkom, vključno s 

telefonsko številko in naslovom elektronske pošte; 
c) ime uprave, ki ji kandidat pripada, kategorijo, plačilni razred in poklicni profil, ki ga 

opravlja, in  še datum namestitve na ta poklicni profil; 
d) oprevljeno poskusno dobo 
e) izobrazbo in naziv, z navedbo leta diplome in zavoda, ki je izdal doplomo; 
f) ustno in pisno znanje slovenskega jezika, ki bo preverjeno na razgovoru. 
g) brezpogojno dovoljenje za mobilnost, ki ga je izdala zaposlitvena ustanova 
h) odsotnost disciplinskih ukrepov zoper kandidata in navedbo morebitnih disciplinskih kazni,  
i) odsotnost kazenskih obsodb ali obremenilnih kazenskih postopkov v zvezi s kaznivimi 

dejanji; 
j) veljavno vozniško dovoljenje kategorije »B«; 
k) običajno rabo informatičnih sistemov Windows, Office, Internet; 

 
Overovitev podpisa na vlogi ni potrebna. 
 
Vlogi je treba priložiti 

• fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta podpisnika, sicer bo kandidat izključen iz 
postopka; 

• kpijo dovoljenja za mobilnot, ki ga je izdala zadevna zaposlitvena ustanova 
• življenjepis z navedbo delovnih izkušenj, datumov in podpisom (v primeru, da kandidat ne 

priložu življenjepisa, ne bo prejel točk, ki so predvidene za to postavko); 
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Oddane in podpisane izjave v vlogi za udeležbo in v priloženem življenjepisu imajo veljavnost na 
podlagi Ukrepa Predsednika Republike 445/2000. V primeru lažnivih izjav ali neresničnih aktov bo 
izdana kazen predvidena v 76. členu navedenega UPR. 
 
VLOGA ZA UDELEŽBO: ROK IN NAČIN PREDSTAVITVE 
Vlogo za udeležbo v postopku zunanje mobilnosti pri občini Repentabor, sestavljeno na 
nekolkovanem papirju z izpolnitvijo obvestilu priloženega obrazca in ustrezno podpisano 
(pomanjkanje podpisa je razlog za izključitev iz postopka) je treba dostaviti na vložišče občine 
Repentabor – Col, št. 37 34016 Monrupino-Repentabor (TS)  
 
najkasneje do 13.00 ure dne 8. marca 2019. 
 
Vlogo je treba oddati neposredno ali poslati po certifricirani elektronski pošti na naslov : 
comune.monrupino@certgov.fvg.it 
ali v kuverti po pošti s priporočenim pismom s povratnico, toda v slednjem primeru, mora vloga 
vseeno dospeti najkasneje do zgoraj določenega dneva in ure. 
 
Občina ne prevzema odgovornosti za izgubo sporočil zaradi netočnih navedb naslova s strani 
pošiljatelja ali zaradi opustitve ali prepoznega sporočila o spremembi naslova, ki je naveden v vlogi, 
ravno tako ne prevzema odgovornosti za morebitno napačno dostavo po pošti ali po telegrafu ali 
zaradi napake tretjih oseb, naključja ali višje sile. 
 
V predstavitvijo vloge za udeležbo kandidat sprejme vse predpise tega obvestila. 
 
VZROKI IZKLJUČITVE IZ POSTOPKA 
Za sledeče opustitve v vlogi dopolnitev ni možna in je razlog za izključitev iz postopka: 

a) manjkajoč podpis kandidata na vlogi; 
b) manjkajoča fotokopija osebnega dokumenta 
c) predstavitev vloge za udeležbo po zapadlosti roka za predstavitev  

 
POSTOPEK ZA IZBOR KANDIDATOV 
 
Dopustne vloge bo obravnavala ocenjevalna komisija, ki bo namensko imenovana in jo bodo 
sestavljali trije komisarji na podlagi naslednjih elementov: 
˗ ocena predloženih življenjepisov: največje možno število je 15 točk, od katerih je največ 5 

točk za študijski naslov, pri oceni življenjepisa bodo ovrednotene delovne izkušnje v skladu 
s profilom, ki ga je treba kriti; 

˗ opravljeni spoznavni razgovor za preverjanje zahtevanih kompetenc in nagnjenj ter 
profesionalnosti kandidata glede dejavnosti, ki so značilne za mesto, ki ga je treba kriti: 
največje možno število je 15 točk; 

 
Seznam kandidatov, ki bodo povabljeni na razgovor in datum razgovora bosta sporočena z 
obvestilom objavljenim na spletni oglasni deski občine Repentabor in na spletni strani občine 
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Repentabor na podstrani javna naročila / razpisi na naslovu www.monrupino-repentabor.it in tudi 
formalno zadevnim kandidatom. 
 
Poklicani kandidati se bodo morali predstaviti na kraju in v urniku sporočenem v obvestilu z 
veljavnim prepoznavnim dokumentom.  
Kandidat, ki se ne bo predstavil bo upoštevan, da odstopa od postopka mobilnosti. 
 
ODOBRITEV PREDNOSTNE LESTVICE IN SKLENITEV DELOVNEGA RAZMERJA 
 
Po opravljenih razgovorih bo Komisija sestavila dokončno lestvico selekcije. Če postopka 
mobilnosti ne bo možno izpeljati do konca ali če se kandidat odreče premestitvi, bo izbran naslednji 
najvišje uvrščeni kandidat na lestvici. Zmagovalec selekcije bo povabljen k sklenitvi individualne 
pogodbe o zaposlitvi, skladno s DKDP FJK za osebje enotnega razdelka brez vodilnih funkcij, 
veljavni ob zaposlitvi, pri čemer bosta ohranjena položaj in plača, ki sta predvidena za službeno 
razvrstitev, ki jih je pridobil do trenutka premestitve, vključno z delovno dobo. 
 
Izbrani kandidat, ki je v izhodiščni Upravi zaposlen z delnim delovnim urnikom, bo lahko sklenil 
individualno pogodbo o zaposlitvi samo, če bo sprtejel zaposlitev za polni delovni čas (36 ur 
tedensko). 
 
KONČNA DOLOČILA  
 
To obvestilo nikakor ne zavezuje Občine Repentabor, ki si pridružuje pravico, da ga podaljša, 
prekliče ali spremeni in da je zaposli osebe. Kandidati ne morejo v teh primerih zahtevati nobenih 
odškodnin. 
Občina si ne prevzame nobenih odgovornosti v primeru izgube sporočil zaradi netočnih izjav 
naslova navedenega v vlogi, ali morebitnih poštnih ali telematskih pomot.     
 
Za karkoli ni predvideno v tem obvestilu, se izrecno sklicuje na veljavne predpise o zunanji 
mobilnosti. 
 
Obvestilo se izdaja ob spoštovanju Kodeksa o enakih možnosti moških in žensk (ZU št. 198/2006). 
 
V skladu s ZU št. 196/2003 in z evropskim pravilnikom o splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov 

(EU) 2016/679, si Občina Repentabor prizadeva, da bo spoštovala zasebnost podatkov, ki jih bodo 
sporočili kandidati in da bo podatke uporabila izljučno v namene, ki so povezani s tem postopkom. 
 
Občina obvešča, da vse morebitne vloge o mobilnosti, predložene pred objavo tega obvestila, ne 
bodo upoštevane v namene tega postopka. 
 
Dodatne informacije dobite v tajništvu Občine Repentabor – Col, 37 – tel 040 327335. 
 
Naslov elekronske pošte: segreteria@com-monrupino.regione.fvg.it 
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Naslov certificirane elektronske pošte, na katerega je možno poslati vloge je: 
comune.monrupino@certgov.fvg.it 
 
Oddaja vloge za udeležbo v postopku mobilnosti predstavlja prezpogojno sprejetje zgoraj 
navedenih predpisov in določil. 
 
Obvestilo bo objavljeno za petnajst dni na spletni oglasni deski občine Repentabor, na uradni 
spletni strani Občine Repentabor www.monrupino-repentabor.it podstran javna naročila / razpisi in  
na spletni strani Avtonome Dežele Furlanije Julijske krajine. 
 
Obvestilo bo poslano po elektronski pošti vsem občinam v Deželi Furlaniji Julijski krajini. 
 

Odgovorna za OP tajništva in splošnih zadev 
Tamara Caharija 

 


