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Zadeva: INTERNI NATEČAJ

Na podlagi 57. 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) Urad RS za preprečevanje 
pranja denarja objavlja interni natečaj za uradniško delovno mesto:

INŠPEKTOR SVETNIK v  Sektorju za preventivo in nadzor (št. DM: 2012)

Naloge na uradniškem delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivu: inšpektor svetnik

Javni uslužbenci, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo imeti sklenjeno delovno 
razmerje na uradniškem delovnem mestu za nedoločen čas v organu državne uprave ali 
drugem organu, ki je po sporazumu z Vlado RS vstopil v interni trg dela in izpolnjevati naslednje 
pogoje:

 imenovani v uradniški naziv,
 visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba 

(prejšnja) ali specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi 
(prejšnje)/specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali magistrsko
izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/magisterij po visokošolski 
strokovni izobrazbi (prejšnja) al i  magistrsko izobraževanje (druga bolonjska 
stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja),

 najmanj 6 let delovnih izkušenj,
 obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
 strokovni izpit za inšpektorja.

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. 

Na podlagi petega odstavka 54. člena Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih 
mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih se za delovna mesta oziroma 
nazive, za katere se ne zahteva specializacija, magisterij znanosti ali doktorat, zahteva pa se 
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 magisterij znanosti, doktorat oziroma 
zaključen specialistični študij.

Strokovni izpit za inšpektorja je sestavljen iz upravnega postopka in upravnega spora, postopka 
vodenja in odločanja o prekrških ter postopka inšpekcijskega nadzora. 



Šteje se, da je inšpektor, ki je opravil strokovni izpit za inšpektorja, opravil tudi strokovni izpit iz 
upravnega postopka in preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku. 
Šteje se, da je uradnik, ki je opravil strokovni izpit iz upravnega postopka in preizkus znanja za 
vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku, opravil del strokovnega izpita za inšpektorja, ki 
po vsebini ustreza opravljenemu strokovnemu izpitu. Prav tako se šteje, da ima oseba opravljen 
strokovni izpit za inšpektorja, če ima opravljen pravniški državni izpit. Izjemoma se za 
inšpektorja lahko imenuje oseba, ki nima strokovnega izpita za inšpektorja, vendar mora ta izpit 
opraviti najkasneje v šestih mesecih od dneva imenovanja za inšpektorja.

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 o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede datum (dan, 
mesec in leto) sklenitve in datum (dan, mesec in leto) prekinitve delovnega razmerja pri 
posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu; 

 pisno izjavo kandidata o zahtevani stopnji izobrazbe na delovnih mestih na katerih je 
opravljal delo pri posameznem delodajalcu;

 pisno izjavo kandidata, da ima delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas; 
 pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede uradniškega naziva, iz katere je razviden naziv, ki 

ga kandidat ima;
 pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja (v kolikor ga kandidat ima); 
 pisno izjavo kandidata o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv (v 

kolikor ga kandidat ima);
 pisno izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje da kadrovska služba Ministrstva za 

finance pridobi podatke iz zgoraj navedenih alinej iz centralne kadrovske evidence oziroma 
iz kadrovske evidence organa, v katerem opravlja delo.

Obravnavali bomo samo pravočasne in popolne vloge. Formalno nepopolne vloge se skladno s 
12. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v 
pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 in 104/10) ne bodo uvrstile v izbirni postopek.

Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem mestu so: 
 opravljanje najzahtevnejših in specializiranih nalog inšpekcijskega nadzorstva,
 vodenje postopkov, izrekanje ukrepov in odločanje na področju najzahtevnejših in 

specializiranih nalog inšpekcijskega nadzorstva,
 sodelovanje z drugimi nadzornimi organi pri izvajanju skupnih nalog,
 vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku,
 sodelovanje pri pripravi zakonskih in podzakonskih predpisov s področja dela urada,
 sodelovanje pri izvedbi strokovnega usposabljanja zavezancev in pobudnikov po ZPPDFT-

1,
 sodelovanje pri pripravi metodoloških postopkov in navodil za izvajanje nalog 

inšpekcijskega organa,
 druge naloge po nalogu direktorja.

Izbrani kandidat bo premeščen na delovno mesto za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. 
Delo bo opravljal na Uradu RS za preprečevanje pranja denarja, Sektorju za preventivo in 
nadzor, Cankarjeva 5, Ljubljana, v nazivu inšpektor svetnik.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki na priloženem obrazcu (vloga za zaposlitev) v 8 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 "za interni natečaj št. 1003-1/2020
inšpektor svetnik v Sektorju za preventivo in nadzor (št. DM: 2012).

Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Obvestilo o 
končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Ministrstva za finance.

Za dodatne informacije o izvedbi objave pokličite go. Natašo Lazović na številko (01) 369-63-53,
o delovnem področju razpisanega delovnega mesta pa go. Lucijo Frlec, na številko (01) 425 41 
89.



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

mag. Ivan Kopina
    v.d. direktor


	9695375DF599325BC125856E002017E4_0.in.docx

		2020-05-20T15:16:15+0200
	Ivan Kopina




