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Številka: 1004-52/2020-1
Datum: 28. 05. 2020 

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) (Uradni list RS, št.: 21/13, s 
spremembami in dopolnitvami) in prvega odstavka 33. člena Zakona o javnih uslužbencih 
(Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami, v 
nadaljevanju ZJU) Finančna uprava RS objavlja prosto delovno mesto za določen čas:

na Generalnem finančnem uradu

VIŠJI SVETOVALEC v Službi generalnega direktorja – 9 mesecev

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
- najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna 

izobrazba (prejšnja), visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska 
stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) oziroma 
visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska 
univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),

- 4 leta delovnih izkušenj.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s končano pravno smerjo izobrazbe, zaključene 
najmanj na stopnji, ki je zahtevana kot pogoj za zasedbo delovnega mesta.

Posebni pogoji in dodatna znanja:
- obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
- strokovni izpit iz upravnega postopka druge stopnje.

Opis nalog:
- posredovanje informacij javnega značaja,
- vodenje in odločanje v upravnem postopku v zvezi z zavrnitvijo dostopa do informacij 

javnega značaja,
- skrb za izvajanje in redno posodabljanje načrta integritete ter registra tveganj FURS,
- opravljanje drugih nalog s področja integritete in preprečevanja korupcije,
- nudenje svetovanja z delovnega področja,
- vodenje in sodelovanje v delovnih in projektnih skupinah,
- priprava analiz, strokovnih gradiv, poročil in informacij,
- opravljanje drugih nalog in dejanj, določenih z zakonom ali drugimi predpisi ter opravil, 

ki jih odredi nadrejeni.

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. Kot 
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delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za 
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. 

Pri izbranem kandidatu, se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za 
imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat obvezno usposabljanje, v 
skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve 
delovnega razmerja.

Strokovni izpit iz upravnega postopka druge stopnje mora kandidat opraviti najkasneje v treh 
mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

Z izbranim kandidatom bo, iz naslova nadomeščanja začasno odsotnega javnega uslužbenca, 
sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen in poln delovni čas.

Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za zasedbo delovnega mesta: 
- znanje uradnega jezika,
- državljanstvo 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. 

K prijavi morajo kandidati priložiti naslednje:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja 

in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 
2. izjavo z opisom delovnih izkušenj, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede 

zahtevanih delovnih izkušenj,
3. pisno izjavo kandidata:

- o znanju uradnega jezika,
- da je državljan Republike Slovenije,
- da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po 

uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest 
mesecev,

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

4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Finančni upravi RS pridobitev 
podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne 
izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. 

Kandidat, v roku 5 dni po objavi, vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje na naslov, kjer se bo delo 
opravljalo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski 
naslov, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. 

Prijave se pošljejo na naslov: Finančna uprava RS, Generalni finančni urad, Šmartinska cesta 
55, 1000 Ljubljana ali na gfu.fu@gov.si.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 8 dni po opravljeni izbiri. 
 
Za dodatne informacije o vsebini dela se lahko obrnete na ga. Tanjo Groznik Makor, tel.: 
01/478- 3808.
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Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni 
za ženske in moške. 

Pripravila:
Špela Povše
Višji svetovalec I

                                     Peter Jenko,
          generalni direktor
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