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Zadeva: JAVNA OBJAVA 

Na podlagi 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, 81/19 in 203/20 –
ZIUPOPDVE) Ministrstvo za finance objavlja javno objavo za eno uradniško delovno mesto:

SVETOVALEC-PRIPRAVNIK v Direktoratu za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih 
prihodkov, Sektorju za upravni postopek na drugi stopnji s področja carinskih in davčnih zadev, 
Oddelku za upravni postopek na II. stopnji s področja carin in prisilne izterjave (št. DM: 6437).

Pogoji za opravljanje dela:
- najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba 

(prejšnja) pravne smeri ali najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska 
stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) pravne smeri ali najmanj 
visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna 
izobrazba (prva bolonjska stopnja) pravne smeri.

Poleg navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s 
področja delovnega prava.

Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoje iz drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih 
uslužbencih:
- da je državljan Republike Slovenije;
- da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se 

preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več 
kot šest mesecev;

- da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki 
se preganja po uradni dolžnosti.

Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.

Prijava mora vsebovati: 
- 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; 

- pisno izjavo kandidata, v kateri izjavlja da je državljan Republike Slovenije, da ni bil 
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti in da ni bil obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, 
ter da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, 
ki se preganja po uradni dolžnosti;



- soglasje kandidata, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje da kadrovska služba 
Ministrstva za finance pridobi podatke iz 1. in 2. alineje iz uradnih evidenc. V primeru da 
kandidat z vpogledom iz uradnih evidenc ne soglaša bo moral sam predložiti ustrezna 
dokazila.

Obravnavali bomo samo pravočasne in popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v 
izbirni postopek.

Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem mestu so: 
- usposabljanje za delovno mesto svetovalec.

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas 10 mesecev za čas 
opravljanja pripravništva, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v Direktoratu za sistem 
davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov, Sektorju za upravni postopek na drugi stopnji s 
področja carinskih in davčnih zadev, Oddelku za upravni postopek na II. stopnji s področja carin 
in prisilne izterjave, Vojkova 57, 1000 Ljubljana.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki v osmih dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za finance, 
Kadrovska služba, p.p. 644, 1001 Ljubljana ali na elektronski naslov: gp.mf@gov.si, pri čemer 
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Prijave lahko pošljete tudi po pošti z 
označbo “javna objava št. 1003-19/2021 svetovalec-pripravnik v Direktoratu za sistem davčnih, 
carinskih in drugih javnih prihodkov, Sektorju za upravni postopek na drugi stopnji s področja 
carinskih in davčnih zadev, Oddelku za upravni postopek na II. stopnji s področja carin in 
prisilne izterjave (št. DM: 6437) “.

Neizbrane kandidate bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po zaključenem postopku 
izbire. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnem Portalu GOV.SI.

Za dodatne informacije o izvedbi objave pokličite go. Darjo Krmavnar na številko (01) 369-6641
o delovnem področju razpisanega delovnega mesta pa go. Vladenko Žlender na številko (01) 
369-6792.

V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot 
nevtralni za ženske in moške.

Lep pozdrav,

     Mag. Alojz DURN
     v. d. generalnega sekretarja
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