
                                                                                                                                                              Priloga: 1 

Ime in priimek:  ________________________ 

Datum rojstva: _________________________ 

Naslov: _______________________________________________ 

Izjava 

 

o izpolnjevanju pogojev javnega natečaja za uradniško delovno mesto na položaju direktor/tajnik 

občinske uprave, ki je bil objavljen na spletni strani občine Oplotnica,  dne__________________  

 

Podpisani_______________________________________________ izjavljam,  da: 

1. da imam pridobljeno naslednjo izobrazbo: 

Stopnja in smer izobrazbe 
Datum(dan,mesec,leto)zaključka 

izobraževanja 
Ustanova pridobitve izobrazbe 

   

   

   

 

2. da imam naslednje delovne izkušnje: 

Izkušnje pri delodajalcu 
Datum sklenitve in datum 

prekinitve 

Kratek opis z navedbo stopnje 

zahtevnosti del 

   

   

   

 

3. da imam opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv oz. opravljen državni izpit iz 

javne uprave: 

Čas usposabljanja Organ pri katerem je bilo izvedeno 

usposabljanje  

  

  

  

oziroma izjavljam , da bom to opravil v zakonsko določenem roku. 
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4. da imam opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka: 

Datum potrdila Organ pri katerem je bil izpit opravljen 

  

  

oziroma izjavljam , da bom to opravil v zakonsko določenem roku. 

5. da imam pridobljeno znanje upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov, ki sem ga 

pridobil v času________________________, oziroma izjavljam , da bom to opravil v zakonsko 

določenem roku. 

 

6. da imam znanje uradnega jezika 

7. da imam naslednje znanje tujih jezikov: 

 Opis ravni znanja * Način pridobitve 

znanja 

angleščina –razumevanje-slušno   

angleščina –razumevanje-bralno   

angleščina –govorjenje – govorno sporazumevanje   

angleščina –govorjenje – govorno sporočanje   

angleščina –pisanje   

nemščina –razumevanje-slušno   

nemščina –razumevanje-bralno   

nemščina –govorjenje – govorno sporazumevanje   

nemščina –govorjenje – govorno sporočanje   

nemščina –pisanje   

* - upoštevajte samoocenjevalno lestvico  Skupni evropski referenčni okvir za jezike (priloga natečaja) 

8. da imam veljavno vozniško dovoljenje B kategorije št.__________ , ki ga je 

izdal________________  in velja do ______________ 

9. da imam naslednja znanja s področja računalništva in znam uporabljati: 

 Opis ravni znanja in uporabe v praksi * 

word  

excel  

outlook  

internet  

ostali programi-   
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ostali programi  

*možne ravni - osnovna raven, splošna-poslovna raven, napredna raven 

10. da: 

 sem državljan Republike Slovenije; 

 nisem bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 

dolžnosti in da nisem bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; 

 zoper mene ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se 

preganja po uradni dolžnosti; 

 

11. da za namen tega natečajnega postopka dovoljujem občini Oplotnica pridobitev podatkov iz 10. 

točke iz uradne evidence.  

 

V___________________________     Podpis: 

 

                                                                                                                    ______________________ 


