
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV 

 

Podpisana …………………………… rojen/-a ……………………… v ……………………….., s stalnim prebivališčem 

……….………………………………………………………………………………….  

Izjavljam, da: 

- nisem bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 

dolžnosti in da nisem bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; 

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

po uradni dolžnosti; 

- sem državljanka Republike Slovenije 

- MESTNI OBČINI VELENJE dovoljujem, da za namen tega natečajnega postopka iz uradnih evidenc 

pridobi podatke iz zgornjih alinej. 

 

Kraj in datum: ……………………………………………                  Podpis:…………………………………………………… 

 

Podatki o zadnji pridobljeni izobrazbi:   

Naziv in sedež šole:  
Smer:  
Stopnja izobrazbe:  
Naziv izobrazbe:  
Datum zaključka:  

Številka diplome:  

 

Trenutna oz. zadnja zaposlitev 

Naziv in naslov delodajalca:  Obdobje zaposlitve: 

 Od:                                             Do: 
Skupaj: 

Naziv delovnega mesta: 

Vrsta zaposlitve: 
(za nedoločen čas, za določen čas, študentsko delo, pripravništvo, avtorska ali podjemna pogodba, itd.) 
Zahtevana raven izobrazbe za to delovno mesto: 

Kratek opis nalog na tem delovnem mestu: 
 
 

 



Prejšnja zaposlitev 

Naziv in naslov delodajalca: Obdobje zaposlitve: 

 Od:                                               Do:  
Skupaj: 

Naziv delovnega mesta 

Vrsta zaposlitve: 
(za nedoločen čas, za določen čas, študentsko delo, pripravništvo, avtorska ali podjemna pogodba, itd.) 
Zahtevana raven izobrazbe za to delovno mesto: 

Kratek opis nalog na tem delovnem mestu: 
 
 
 
 

 

 

  

Prejšnja zaposlitev 

Naziv in naslov delodajalca: Obdobje zaposlitve: 
 Od:                                              Do:  

Skupaj: 

Naziv delovnega mesta 
Vrsta zaposlitve: 
(za nedoločen čas, za določen čas, študentsko delo, pripravništvo, avtorska ali podjemna pogodba, itd.) 
Zahtevana raven izobrazbe za to delovno mesto: 
Kratek opis nalog na tem delovnem mestu: 
 
 
 
 

 

 

  

Prejšnja zaposlitev 

Naziv in naslov delodajalca: Obdobje zaposlitve: 

 Od:                                               Do:  
Skupaj: 

Naziv delovnega mesta 

Vrsta zaposlitve: 
(za nedoločen čas, za določen čas, študentsko delo, pripravništvo, avtorska ali podjemna pogodba, itd.) 
Zahtevana raven izobrazbe za to delovno mesto: 

Kratek opis nalog na tem delovnem mestu: 
 
 
 
 
 



prejšnja zaposlitev 

Naziv in naslov delodajalca:  Obdobje zaposlitve: 

 Od:                                             Do: 
Skupaj: 

Naziv delovnega mesta: 

Vrsta zaposlitve: 
(za nedoločen čas, za določen čas, študentsko delo, pripravništvo, avtorska ali podjemna pogodba, itd.) 
Zahtevana raven izobrazbe za to delovno mesto: 

Kratek opis nalog na tem delovnem mestu:  

 
 

 

Prejšnja zaposlitev 

Naziv in naslov delodajalca: Obdobje zaposlitve: 

 Od:                                              Do:  
Skupaj: 

Naziv delovnega mesta 

Vrsta zaposlitve: 
(za nedoločen čas, za določen čas, študentsko delo, pripravništvo, avtorska ali podjemna pogodba, itd.) 
Zahtevana raven izobrazbe za to delovno mesto: 

Kratek opis nalog na tem delovnem mestu: 
 
 
 
 

 
 

 

Prejšnja zaposlitev 

Naziv in naslov delodajalca: Obdobje zaposlitve: 

 Od:                                               Do:  
Skupaj: 

Naziv delovnega mesta 

Vrsta zaposlitve: 
(za nedoločen čas, za določen čas, študentsko delo, pripravništvo, avtorska ali podjemna pogodba, itd.) 
Zahtevana raven izobrazbe za to delovno mesto: 

Kratek opis nalog na tem delovnem mestu: 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                           PODPIS KANDIDATA 


