
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; v nadaljevanju ZJU) Ministrstvo 

za finance, Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju UJP), Dunajska cesta 48, 

Ljubljana, objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto 

 

VIŠJI SVETOVALEC (svetovalec za poslovanje s PU), šifra DM 629, v Območni enoti UJP 

Ljubljana 

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto uradniško delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje 

pogoje: 

- najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba 

(prejšnja) oziroma najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska 

stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) oziroma najmanj 

visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna 

izobrazba (prva bolonjska stopnja); 

- 5 let delovnih izkušenj; 

- obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv; 

- državljanstvo Republike Slovenije; 

- znanje uradnega jezika; 

- 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. 

 

Delovne izkušnje so 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. 

 

Na podlagi četrtega odstavka 54. člena Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in 

nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, s spremembami in 

dopolnitvami) se za delovna mesta oziroma nazive, za katere se ne zahteva univerzitetna izobrazba 

ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem znanosti, predpisane delovne 

izkušnje skrajšajo za tretjino v primeru, da naloge na tem delovnem mestu opravlja javni uslužbenec, 

ki ima univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem 

znanosti.  

 

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v 

naziv, v nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o 

zaposlitvi opraviti usposabljanje v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJU.   

 

Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem mestu: 

- opravljanje najzahtevnejših nalog za proračunske uporabnike, koordiniranje in nadziranje dela 

vodenja računov, dajanje strokovnih pojasnil, 

- zagotavljanje, usklajevanje in posredovanje podatkov proračunskim uporabnikom in 

zakladniku v  zvezi z enotnim zakladniškim računom,  

- informiranje in svetovanje proračunskim uporabnikom, 

- komuniciranje s proračunskimi uporabniki in uradom, 



- organiziranje medsebojnega sodelovanja in sodelovanja z drugimi organi, 

- proučevanje racionalnosti organizacije dela in dajanje predlogov, 

- sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, 

- samostojno vodenje evidenc ter kontroliranje in izdelovanje zahtevnih analiz, razvojnih 

projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv,  

- izvajanje nalog na negotovinskih plačilnih mestih na sedežu območne enote in njenih 

dislociranih enotah, 

- samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog. 

 

Prijava na prosto delovno mesto mora biti obvezno pripravljena na obrazcu »Vloga za 

zaposlitev«, ki je priloga tega javnega natečaja, z izpolnjenimi vsemi rubrikami in izjavami. 

 

V izbirni postopek bodo v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v 

organih državne uprave in pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 in 104/10) uvrščeni 

kandidati, ki izpolnjujejo natečajne pogoje.  

 

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu višji svetovalec (svetovalec za poslovanje s PU) opravljal 

v nazivu višji svetovalec II, z možnostjo napredovanja v naziv višji svetovalec I. Z izbranim kandidatom 

bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v Upravi 

Republike Slovenije za javna plačila, Območni enoti UJP Ljubljana, Dunajska cesta 25, 1000 

Ljubljana. 

 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki na priloženem obrazcu “Vloga za zaposlitev” in jo pošlje v zaprti 

ovojnici z označbo: »Za javni natečaj – višji svetovalec (svetovalec za poslovanje s PU), šifra DM 629, 

v Območni enoti UJP Ljubljana, številka: 1100-25/2019« na naslov: Uprava Republike Slovenije za 

javna plačila, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani 

Uprave Republike Slovenije za javna plačila, portalu državne uprave GOV.SI in Zavoda RS za 

zaposlovanje. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se za dan, ko je Uprava Republike Slovenije 

za javna plačila prejela prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Za pisno obliko prijave se šteje tudi 

elektronska oblika, poslana na elektronski naslov ujp@ujp.gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni 

pogojena z elektronskim podpisom.  

 

Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v roku 60 dni po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem 

izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Uprave Republike Slovenije za javna plačila: 

http://www.ujp.gov.si.  

 

Za dodatne informacije o javnem natečaju lahko pokličete Vlasto Hribernik, tel. 01/475 16 58. 

 

V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 

ženske in moške.   
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