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Številka: 1004-95/2022-1
Datum: 05. 04. 2022 

Na podlagi 10.a člena Zakona o Finančni upravi (Uradni list RS, št.  25/14, s spremembami in 
dopolnitvami) in 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, 158/20 – ZIntPK-
C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb) Finančna uprava Republike 
Slovenije, objavlja interni natečaj za zasedbo 16 delovnih mest: 

1. DIREKTOR FINANČNEGA URADA (ŠIFRA 4000)
(kandidat v prijavi navede zaporedno številko finančnega urada in finančni urad, na katerega se 
prijavlja)

1.1 POSEBNI FINANČNI URAD (delo se opravlja na lokaciji Posebnega finančnega urada, 

Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana)

1.2 FINANČNI URAD BREŽICE (delo se opravlja na lokaciji Finančnega urada Brežice, 

Cesta prvih borcev 39a, 8250 Brežice)

1.3 FINANČNI URAD CELJE (delo se opravlja na lokaciji Finančnega urada Celje, 

Aškerčeva ulica 12, 3000 Celje)

1.4 FINANČNI URAD DRAVOGRAD (delo se opravlja na lokaciji Finančnega urada 

Dravograd, Mariborska cesta 3, 2370 Dravograd)

1.5 FINANČNI URAD KOPER (delo se opravlja na lokaciji Finančnega urada Koper, 

Piranska cesta 2, 6000 Koper)

1.6 FINANČNI URAD KRANJ (delo se opravlja na lokaciji Finančnega urada Kranj, 

Koroška cesta 21, 4000 Kranj)

1.7 FINANČNI URAD LJUBLJANA (delo se opravlja na lokaciji Finančnega urada 

Ljubljana, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana)

1.8 FINANČNI URAD MARIBOR (delo se opravlja na lokaciji Finančnega urada Maribor, 

Titova cesta 10, 2502 Maribor)

1.9 FINANČNI URAD MURSKA SOBOTA (delo se opravlja na lokaciji Finančnega urada 

Murska Sobota, Slomškova ulica 1, 9000 Murska Sobota)

1.10 FINANČNI URAD NOVA GORICA (delo se opravlja na lokaciji Finančnega urada 

Nova Gorica, Ulica Gradnikove brigade 2, 5000 Nova Gorica)

1.11 FINANČNI URAD NOVO MESTO (delo se opravlja na lokaciji Finančnega urada Novo 

mesto, Kandijska cesta 21, 8000 Novo mesto)

1.12 FINANČNI URAD PTUJ (delo se opravlja na lokaciji Finančnega urada Ptuj, 

Trstenjakova 2a, 2250 Ptuj)

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2765
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3772
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-4069
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0014
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1.13 FINANČNI URAD VELENJE (delo se opravlja na lokaciji Finančnega urada Velenje, 

Kopališka cesta 2a, 3320 Velenje)

Naloge na uradniškem delovnem mestu se opravljajo v nazivu višji finančni svetnik. 

Osnovni plačni razred delovnega mesta je 45. plačni razred, to je 2.473,41 EUR bruto.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
- visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna 

izobrazba; specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi 
(prejšnje)/specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja); magistrsko 
izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja); 
magistrsko izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/magistrska 
izobrazba po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja),

- 7 let delovnih izkušenj na zahtevani stopnji izobrazbe,
- opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv,
- opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka druge stopnje.

Posebni pogoji in dodatna znanja:
- strokovni izpit po Zakonu o finančni upravi:

- splošni strokovni izpit za opravljanje nalog finančne uprave – opravi se lahko v 6 
mesecih po premestitvi na delovno mesto,

- strokovni izpit za finančni nadzor I. stopnja – opravi se lahko v 1 letu po premestitvi 
na delovno mesto.

Opis nalog iz sistemizacije:
- vodenje, koordiniranje, načrtovanje in nadzor nad delom urada,
- koordiniranje in sodelovanje pri izvajanju finančnega nadzora in najzahtevnejših 

kontrolah,
- vodenje in odločanje v najzahtevnejših postopkih,
- zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja organizacije,
- vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte,
- opravljanje drugih nalog in dejanj, določenih z zakonom ali drugimi predpisi ter opravil, ki 

jih odredi nadrejen.

2. DIREKTOR FINANČNEGA URADA (ŠIFRA 4001)
(kandidat v prijavi navede zaporedno številko finančnega urada in finančni urad, na katerega 
se prijavlja)

2.1 FINANČNI URAD HRASTNIK (delo se opravlja na lokaciji Finančnega urada Hrastnik,  

Log 9, 1430 Hrastnik)

2.2 FINANČNI URAD KOČEVJE (delo se opravlja na lokaciji Finančnega urada Kočevje, 

Ljubljanska cesta 10, 1330 Kočevje)

2.3 FINANČNI URAD POSTOJNA (delo se opravlja na lokaciji Finančnega urada Postojna, 

Tržaška cesta 1, 6230 Postojna)

Naloge na uradniškem delovnem mestu se opravljajo v nazivu finančni svetnik. 

Osnovni plačni razred delovnega mesta je 42. plačni razred, to je 2.473,41 EUR bruto.
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Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
- visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna 

izobrazba; specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi 
(prejšnje)/specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja); magistrsko 
izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja); 
magistrsko izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/magistrska 
izobrazba po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja),

- 6 let delovnih izkušenj na zahtevani stopnji izobrazbe,
- opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv,
- opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka druge stopnje.

Posebni pogoji in dodatna znanja:
- strokovni izpit po Zakonu o finančni upravi:

- splošni strokovni izpit za opravljanje nalog finančne uprave – opravi se lahko v 6 
mesecih po premestitvi na delovno mesto,

- strokovni izpit za finančni nadzor I. stopnja – opravi se lahko v 1 letu po premestitvi 
na delovno mesto.

Opis nalog iz sistemizacije:
- vodenje, koordiniranje, načrtovanje in nadzor nad delom urada,
- koordiniranje in sodelovanje pri izvajanju finančnega nadzora in najzahtevnejših 

kontrolah,
- vodenje in odločanje v najzahtevnejših postopkih,
- zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja organizacije,
- vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte,
- opravljanje drugih nalog in dejanj, določenih z zakonom ali drugimi predpisi ter opravil, ki 

jih odredi nadrejen.

Vsi kandidati morajo k prijavi priložiti vizijo razvoja finančnega urada.

Vizija mora biti napisana največ na dveh straneh v A4 formatu. Iz vizije mora biti razvidno, da je 
plod lastnega razmišljanja kandidata.
     
Vizija mora biti sestavljena iz naslednjih delov:

- vsebinska opredelitev vizije: iz opisane vizije mora biti razvidno, kako bi kandidat 
prispeval k razvoju finančnega urada in področja v mandatnem obdobju, zlasti z 
opredelitvijo prednostnih ciljev dela, aktivnosti za njihovo doseganje in merljivih 
kazalnikov realizacije le teh,

- okvirna opredelitev časa, potrebnega za uresničitev predlagane vizije z utemeljitvijo 
razlogov za posamezno zastavljeno časovno razdobje, torej z opredelitvijo korakov, 
potrebnih sprememb v opredeljenem časovnem razdobju, ki bi finančni urad približalo 
zastavljeni viziji ter finančne, kadrovske in druge posledice predlaganih sprememb 
oziroma potrebnih virov za uresničitev vizije, od začetka uvajanja novosti pa do 
vzpostavitve želenega stanja v skladu s predlagano vizijo.

Izbrani kandidat bo premeščen na delovno mesto za čas mandata, to je za dobo 5 let, s polnim 
delovnim časom. 
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Uradniki, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo imeti sklenjeno delovno razmerje 
za nedoločen čas v organih državne uprave ali drugih organih, ki so po sporazumu z Vlado RS 
vstopili v interni trg dela.

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 štejejo 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.

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

Prijava mora vsebovati: 
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede uradniškega naziva, iz katere je razviden naziv, ki ga 

kandidat ima,
2. izjavo o nazivu delovnega mesta, ki ga zasedate ter naziv organa v katerem imate sklenjeno 

delovno razmerje,
3. izjavo, da imate delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas, 
4. pisno izjavo o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe, iz katere mora biti 

razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova na kateri je bila izobrazba pridobljena,
5. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih 

izkušenj,
6. pisno izjavo o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv,
7. pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka druge stopnje,
8. vizijo razvoja finančnega urada,
9. pisno izjavo, da za namen natečajnega postopka dovoljujete Finančni upravi Republike 

Slovenije pridobitev podatkov iz zgoraj navedenih izjav, iz centralne kadrovske evidence 
oziroma iz kadrovske evidence organa, v katerem opravljate delo.

V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti 
ustrezna dokazila.

Prijava naj vsebuje kratek življenjepis, kjer uslužbenec opiše vsa področja dela, ki jih je do sedaj 
pokrival. Kandidat naj v prijavi poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki 
jih je pridobil.

Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi priloženih 
dokazil oziroma v skladu z merili in metodami.

Kandidat, v roku 8 dni po objavi, vloži prijavo v pisni obliki (lahko na priloženem obrazcu Vloga 
za zaposlitev in izjava). 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.

Obvestilo o končanem postopku internega natečaja bo objavljeno na portalu GOV.si.

Dodatne informacije o formalni izvedbi postopka prejmete pri ga. Špeli Povše, tel.: 01/478-2728. 

http://www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.gov.si/pageuploads/UUCV/2010/VLOGA-1100-98-2010-ADMINISTRATOR_V_SUPG._5.8.2010.doc
mailto:gfu.fu@gov.si
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Za dodatne informacije o vsebini dela se lahko obrnete na g. Andreja Verhovnika Marovška, tel. 
01/478-3035.

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

Pripravila:
Špela Povše
podsekretar

 mag. Ivan Simič,
                           generalni direktor

Objava: 
- portal GOV.si

Priloga:
- vloga za zaposlitev in izjava
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