
 

OBČINA PIVKA 
 
Na podlagi 7. odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 
- uradno prečiščeno besedilo, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 65/08 in 40/12 – 
ZUJF; v nadaljevanju ZJU), 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 
21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – 
ZPosS in 81/19)  Občina Pivka objavlja javno objavo za strokovno tehnično delovno 
mesto: 
 

Delovodja V. na področju financ in splošnih zadev (šifra DM: J035007) 
 
Zaposlitev se sklene za nedoločen čas od 1.8.2020 dalje.  
 
Pogoji za opravljanje dela: 
 

- srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/ srednja strokovna izobrazba 
področje izobraževanja (KLASIUS), poslovne in upravne vede (podrobneje 
neopredeljeno)  

- 2 leti delovnih izkušenj. 
 

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 upoštevajo 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.  
 
Poleg navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo 
predpisi s področja delovnega prava. 
 
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti naslednje izjave:  

- pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane stopnje 
izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, 
mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba 
pridobljena (ali lahko fotokopija diplome);  

- opis delovnih izkušenj, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja glede 
zahtevanih delovnih izkušenj (opis naj vsebuje navedbo delodajalca, skupen 
čas trajanja dela z datumom sklenitve in datumom prekinitve delovnega 
razmerja pri posameznem delodajalcu, opis dela ter stopnja zahtevnosti 
delovnega mesta). 

 
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki poznajo sistem računovodskega poslovanja 
CADIS in imajo izkušnje z delom v računovodstvu v javnem sektorju.  

 
Iz življenjepisa naj bo razvidno na kakšen način se je kandidat seznanil s sistemom 
računovodskega poslovanja CADIS in kako je pridobil izkušnje z delom v 
računovodstvu v javnem sektorju.  
 
 



Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem mestu so:  
- sodeluje z vaškimi skupnostmi glede izvajanja javnih naročil 
- izvaja naloge povezane z blagajniškim poslovanjem in obračun potnih nalogov  
- vodenje potrebnih evidenc izstavljanje računov in vodenje analitične evidence 

neplačnikov ter priprava predlogov za izterjavo  
- izvajanje enostavnejših nalog v zvezi s pripravo in izvajanjem proračuna 
- opravlja obračun sejnin  
- obračunava dotacije proračunskih porabnikov; 
- sodeluje z ožjimi deli občine in kontrolira njihovo porabo 
- izvaja obračuna na portalu VEM 
- izvaja obračune na portalu WEB ŠTUDENT 
- koordinira naloge voznega parka (servisi, tehnični pregledi) 
- koordinacija javnih naročil male vrednosti  
- vodi in ažurira prisotnost na delu, dopuste, sezname in statistiko 
- vodi personalne mape in opravlja enostavne kadrovske postopke   
- vodi evidenco obveznih zdravstvenih pregledov zaposlenih     
- izdaja, spremlja in obračunava potne naloge;  
- obračunava nagrad predsednikom ožjih delov občin; 
- vodenje ločenih računovodskih evidenc po posameznih prejetih stroškovnih 

mestih 
- vodi koriščenje službenih vozil in spremlja stroške;  
- druge naloge po nalogu župana in direktorja občinske uprave. 

 
Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi prispele prijave, 
priloženih dokazil, osebnim razgovorom oziroma na podlagi drugih metod, ki so 
skladne s strokovnimi spoznanji na področju ravnanja z ljudmi pri delu.  
 
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas od 1.8.2020 
dalje. Delo se opravlja na Občini Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka. 
 
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in prilogami v treh 
delovnih dneh po objavi (do 30.6.2020) na elektronski naslov: obcina@pivka.si pri 
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Prijave lahko pošljete 
tudi po pošti na naslov: Občina Pivka Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, s pripisom 
javna objava Delovodja V. na področju financ in splošnih zadev. 
 
Kandidati bodo pisno obveščeni najkasneje v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Informacije 
o izvedbi javnega objave daje Jana Knafelc Strle, tel. št. 05 72 10 100.  
 
V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni 
kot nevtralni za ženske in moške.  
 
 
Štev.:  1001-1/2020 
Dne: 24.6.2020 

Občina Pivka     
ŽUPAN 
Robert Smrdelj, l.r. 
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