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Ministrstvo za finance objavlja

JAVNI POZIV

zainteresiranim kandidatom, da kandidirajo za člana strokovnega sveta Agencije za 

zavarovalni nadzor

Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni javni poziv, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
 je državljan Republike Slovenije,
 je zaključil najmanj študijski program druge stopnje ustrezne smeri po zakonu, ki ureja 

visoko šolstvo, oziroma ima najmanj tej stopnji enakovredno izobrazbo na ustreznem 
področju,

 je strokovnjak s področja zavarovalništva, financ ali gospodarskega prava in
 ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja.

Funkcija člana strokovnega sveta ni združljiva:
 s funkcijo oziroma položajem člana organa vodenja ali nadzora zavarovalnice ali z drugo 

funkcijo v zavarovalnici, za opravljanje katere je po tem ali drugem zakonu treba pridobiti 
dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor,

 s funkcijami oziroma položajem ali delom v organih političnih strank,
 z opravljanjem druge pridobitne dejavnosti, razen znanstvenoraziskovalnega dela, če je 

ta dejavnost v nasprotju z interesi Agencije za zavarovalni nadzor,
 z opravljanjem drugega dela ali dejavnosti, ki bi lahko vplivala na njeno neodvisnost in
 z imetništvom delnic zavarovalnice.

Kandidat mora k prijavi priložiti:

1. v celoti izpolnjen Europass življenjepis (dostopen na spletni strani  
http://europass.cedefop.europa.eu/sl/documents/curriculum-vitae/templates-
instructions);

2. dokazilo o pridobljeni izobrazbi;

3. pisno izjavo kandidata, v kateri izjavlja da je državljan Republike Slovenije;

4. pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja;

5. pisno izjavo kandidata, da ne opravlja nobene funkcije, ki bi bila nezdružljiva z zgoraj 
navedenimi alinejami drugega odstavka;

6. pisno izjavo kandidata, da za namen tega postopka dovoljuje Ministrstvu za finance 
pridobitev podatkov iz uradnih evidenc za namen 3. in 4. točke. V primeru, da kandidat z 
vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.



Kandidati morajo vlogi priložiti tudi izjavo, s katero izrecno dovoljujejo obdelavo in uporabo 
njihovih osebnih podatkov, a izključno z namenom in v zvezi s postopkom imenovanja.

V postopku izbire se bo izbralo najprimernejšega kandidata, ki bo imenovan za člana strokovnega 
sveta Agencije za zavarovalni nadzor za dobo šestih let, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi izjavami v petnajstih 
dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za finance, Kadrovska služba, p.p. 644, 1001 Ljubljana z 
označbo “ za javni poziv št. 100-15/2023/1 za člana strokovnega sveta Agencije za zavarovalni 
nadzor" ali na elektronski naslov: gp.mf@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z 
elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni le v primeru imenovanja, ne pa tudi v primeru neuvrstitve v 
nadaljnji postopek in neimenovanja. V teh postopkih ni možnosti vlaganja pravnih sredstev.

Kandidati pod kazensko in materialno odgovornostjo odgovarjajo za pravilnost navedb v vlogi.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške 

in ženske.

Klemen Boštjančič

minister
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