
MESTNA OBeINA MARtBOR

Mestna obeina Maribor na podlagi 25. elena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, it. 21/13, 78/13
– popr.. 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odI. US, 22/19 – ZPosS. 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE
in 119/21 – ZemtS-A) objavlja prosto pripravnigko mesto

»SVETOVALEC - PRIPRAVNIK«
v Sektorju za raeunovodstvo

v Uradu za finance in proraeun

Kandidati, ki se bodo prijavili na objavljeno prosto delovno mesto, morajo poleg splognih pogojev, ki jih
dolo6ajo predpisi s podroeja delovnega prava, izpolnjevati ge naslednje pogoje:

najmanj visokogolsko strokovno izobra2evanje (prejgnje)/visokogolska strokovna izobrazba
(prejgnja) ali najmanj visokogolsko strokovno izobra2evanje (pma bolonjska stopnja)/visokogolska
strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali najmanj visokogolsko univerzitetno izobra2evanje
(prva bolonjska stopnja)/visokogolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
dr2avljanstvo Republike Slovenije,
znanje uradnega jezika,
da niso bili pravnomo6no obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
do12nosti in da niso bill obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju vee kot gest mesecev,
da zoper njih ni bila vlo2ena pravnomo6na obto2nica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni do12nosti.

V skladu z 2. 61enom Pravilnika o trajanju pripravnigtva, na6inu, poteku in programu usposabljanja
pripravnikov (Uradni list RS, it. 28/09, v nadaljevanju Pravilnik) ter prvim odstavkom 106. elena
Zakona o javnih uslu2bencih (Uradni list RS, it. 63/07-uradno preei96eno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-
A, 69/08 – Zzavar-E, 40/12-ZUJF; v nadaljevanju: ZJU) je pripravnik oseba, ki nima ustreznih delovnih
izkugenj v skladu z zakonom in prvi6 sklene pogodbo o zaposlitvi, ustrezno stopnji njene strokovne
izobrazbe, z namenom, da se usposobi za opravljanje dela. Za pripravnika se gteje tudi oseba, ki
sklene delovno razmerje in se usposablja za opravljanje dela, ee je bila predhodno ie zaposlena in ie
ni koneala pripravnigke dobe oziroma si ni pridobila dovolj ustreznih delovnih izkugenj za zasedbo
delovnega mesta, ustreznega njeni izobrazbi. Pripravnik se sprejme v delovno razmerje za dolo6en
Cas trajanja pripravnigke dobe.

Naloge:
- usposabljanje za samostojno opravljanje dela

Prijava kandidata mora vsebovati :
1. izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna

stopnja in smer izobrazbe ter datum (dan, mesec in leto) zaklju6ka izobra2evanja in ustanova, na
kateri je bila izobrazba pridobljena,

2. izjavo kandidata, da v skladu z 2. elenom Pravilnika in pwim odstavkom 106. elena ZJU izpolnjuje
pogoje za zasedbo objavljenega pripravnigkega delovnega mesta;

3. izjavo kandidata, da:
je dr2avljan Republike Slovenije,
ni bil pravnomo6no obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
do12nosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju vee kot Sest mesecev,
zoper njega ni bila vlo2ena pravnomo6na obto2nica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni do12nosti,

4. izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Mestni ob6ini Maribor pridobitev podatkov o
izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom v
uradne evidence ne saglaga, bo moral sam predlo2iti ustrezna dokazila.

Prednost bodo imeli kandidati z izobrazbo ekonomske smeri



Za2eleno je, da prijava vsebuje tudi 2ivljenjepis, kjer kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi
druga znanja in ve96ine, ki jih je pridobil. Kandidat naj v prijavi navede tudi elektronski naslov, na
katerem je dosegljiv

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za doloeen eas desetih mesecev, Cas
opravljanja pripravnigtva, s polnim delovnim 6asom. lzbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih
Mestne ob6ine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer
mestna uprava opravlja svoje naloge.

Kandidat vlo2i prijavo v pisni obliki, ki jo poglje v zaprti ovojnici z oznaebo: »javna objava:
»SVETOVALEC - PRIPRAVNIK< v Sektorju za ra6unovodstvo v Uradu za finance in prora6un«, na
naslov: Mestna ob6ina Maribor, Sekretariat za splogne zadeve, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Mestne obeine Maribor in pri Zavodu RS za
zaposlovanje.

Za pisno obliko prijave se gteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mom@maribor.si, pri eemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Informacije v zvezi z objavo prostega delovnega mesta daje Nina Hernah Kajbi6 (tel.: 02 2201 340).

V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v mogki slovnieni obliki, so uporabljeni kot nevtralni
za 2enske in mogke.
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