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Občina Vipava na podlagi 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), objavlja

javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto
Višji svetovalec za finančne zadeve in proračun
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto morajo izpolnjevati naslednje pogoje:


najmanj visoka strokovna izobrazba ekonomske smeri oziroma prva bolonjska stopnja
ekonomske smeri;



najmanj štiri leta delovnih izkušenj;



poznavanje računovodskih standardov, drugih finančnih in davčnih predpisov;



poznavanje zakonodaje s področja varovanja osebnih podatkov;



odlično poznavanje urejevalnikov besedil;



delo s preglednicami;



odlično poznavanje računalniških omrežij;



poznavanje računovodskih programov in drugih operacijskih sistemov;



državljanstvo Republike Slovenije;



usposabljanje za imenovanje v naziv;



strokovni izpit iz upravnega postopka II. stopnje;



ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev;



zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega 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 javni uslužbenec 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 ali izobrazbo, pridobljeno
po študijskem programu druge stopnje.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv. V
nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o
zaposlitvi opraviti usposabljanje, na katero ga bo napotil predstojnik, v skladu s prvim odstavkom 89.
člena Zakona o javnih uslužbencih. Za kandidata, ki je opravil strokovni izpit za imenovanje v naziv
skladno z določbami ZJU in/ali se je udeležil priprav na strokovni izpit za imenovanje v naziv, se lahko
šteje, da izpolnjuje pogoj obveznega usposabljanja po 89. členu ZJU.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V
nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit iz upravnega postopka v skladu z 31.
členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS št. 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1,
126/2007, 65/2008, 8/2010 in 82/2013), opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega
razmerja.
Delovne naloge:
- sodeluje pri pripravi podatkov za proračun, pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje
v skladu s predpisi, ki urejajo to področje in pripravlja rebalans proračuna,
- pripravlja finančna poročila in zaključni račun proračuna,
- pripravlja računovodskih izkazov in pojasnil k izkazom,
- pravilno in ažurno vodi poslovne knjige v skladu s predpisi in standardi,
- pravilno in pravočasno sestavi letna in mesečna poročila, obračune ter druga poročila s svojega
področja;
- zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri sprejemanju in izvrševanju občinskih in
splošnih in drugih aktov s področja javnih financ,
- opravlja finančno-knjigovodska in druga strokovna opravila za proračun, občinske sklade,
režijske obrate,
- pripravlja premoženjsko bilanco občine,
- vodi evidence premoženja v lasti občine in pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je občina,
- vodenje poslovnih knjig za proračun oziroma proračunske uporabnike,
- fakturira izdane račune, vodi evidenco o plačilih ter pošilja opomine za zapadle obveznosti,
- izvajanje računovodske kontrole pravilnosti knjigovodske dokumentacije,
- sodeluje s pooblaščenimi organi in revizijsko hišo pri morebitnem pregledu poslovnih knjig,
- skrb za pravilno ravnanje z dokumentarnim gradivom,
- opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje in naloge po navodilu nadrejenih.
Delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se opravlja v nazivih: višji svetovalec I, višji svetovalec II
in višji svetovalec III.
Izbrani kandidat bo opravljal naloge na delovnem mestu Višji svetovalec za finančne zadeve in
proračun, v nazivu višji svetovalec III, z možnostjo napredovanja v naziv višji svetovalec II in višji
svetovalec I. Naloge bo opravljal v prostorih Občine Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava oziroma v njenih
drugih uradnih prostorih.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom.
Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe (npr. kopija diplome, ipd.), iz katere
mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter
ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;

2. dokazila (ali pisno izjavo) o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katerega je razvidno izpolnjevanje
pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. V izjavi kandidat navede datum (dan, mesec, leto)
sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu ter kratko opiše
delo (z navedbo stopnje zahtevnosti del in nalog, npr. ali gre za V., VI., VII. stopnjo zahtevnosti), ki
ga je opravljal pri tem delodajalcu;
3. pisno izjavo o opravljenem usposabljanju za imenovanje v naziv (če ga je kandidat opravil);
4. pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (če ga je kandidat opravil);
5. izjavo kandidata, da:
- je državljan Republike Slovenije;
- 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;
- zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti;
- prostovoljno soglaša z zbiranjem in obdelavo v izjavi navedenih osebnih podatkov, izključno za
namen izvedbe predmetnega javnega natečaja.

6. podpisano izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Vipava
pridobitev podatkov iz uradnih evidenc iz prve, druge in tretje alineje 5. točke. V primeru,
da kandidat s pridobitvijo podatkov iz uradne evidence ne soglaša, mora sam predložiti
ustrezna dokazila.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njem poleg formalne izobrazbe
navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi prijave in predložene dokumentacije,
na podlagi morebitnega potrebnega razgovora s kandidati oziroma s pomočjo drugih metod
preverjanja strokovne usposobljenosti.
V skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v
pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 139/06 in 104/10) se v izbirni postopek ne uvrsti kandidat, ki ne
izpolnjuje natečajnih pogojev.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki (na obrazcu Vloga za zaposlitev, ki se nahaja na spletni strani Občine
Vipava) s potrebno dokumentacijo o izpolnjevanju pogojev v zaprti ovojnici z označbo »javni natečaj,
višji svetovalec za finančne zadeve in proračun«, na naslov: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
obcina@vipava.si, pri čemer veljavnost prijave pa ni pogojena z elektronskim podpisom.
Rok za vložitev prijave je 14 dni od objave tega javnega natečaja na spletni strani Občine Vipava.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 30 dneh po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem
javnem natečaju bo objavljeno na spletni strani Občine Vipava.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na tel. št.: 05 364 34 20, kontaktna
oseba je Martin Čibej.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za
ženske in moške.
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