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Na podlagi 25. dlena Zakona o delovnih razmerjih (Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, it.2Ut3, in nasl.,
v nadaljevanju: ZDR-I) Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve objavlja razpis za zasedbo prostega
delovnega mesta Stevilka 310

vtsJt svETovArEc poDRoOA I

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v mo5ki spolni slovniini obliki, so uporabljeni kot nelrtralni za ienske in
moSke.

1. Delodajalec:

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENUE ZA BLAGOVNE REZERVE, Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana

2. Navedba delovnega mesta:
>viSji svetovalec podrotia< v Finantni sluibi, RaEunovodski oddelek.

3. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoloden ias, s poskusnim obdobjem 5estih mesecev ter s polnim
delovnim Easom.

4. Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
- visokoSolsko univerzitetno izobralevanje (prejinjel/visokosolska
' univerzitetna izobrazba (prejlnja); specialistilno izobralevanje po visoko5olski strokovni izobrazbi
(prei3nie)/specializaciia po visokoSolski strokovni izobrazbi (preiSnial; magistrsko izobraievanje po
visoko5olski strokovni izobrazbi (prei5nje)/magisterij po visoko5olski strokovni izobrazbi (prejinja)
magistrsko izobralevanie (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja)
- najmanj 5 let delovnih izku5enj;
- znanje angle5kega ali nemSkega jezika na osnovni ravni.

Dodatna znanja, ki so zaielena:
- obvladovanje osnov raiunalni5kih programov (Word, Excel, internet, elektronska poita, aplikacija za

upravljanje z dokumentarnim gradivom);
- poznavanje upravnega poslovnja;
- vozniSki izpit B kategorije.

Delovne izkuinje so delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in das
pripravniStva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma
pripravniStvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkuinje se Stejejo tudi delovne
izkuinje, kijih je javni usluibenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za

eno stopnjo niija izobrazba, razen pripravni5tva v eno stopnjo niiji izobrazbi. Kot delovne izku5nje se
upoiteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne
izkuSnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna das opravljanja dela in stopnja
izobrazbe.

Stopnja in smer izobrazbe je zahtevana stopnja in vrsta strokovne izobrazbe, ki je potrjena z javno listino.
Za vsako delovno mesto se v opisih delovnih mest navaja najniija zahtevana stopnja izobrazbe, ki je
potrebna za opravljanje del na delovnem mestu.

Znanje tujih jezikov je znanje angleSkega ali nemSkega jezika. Za javnega usluibenca, kije uspeino zakljudil
srednje5olsko izobraievanje, se Steje, da ima osnovno znanje tujega jezika iz udnega programa.

Zelena znanja so tista, ki niso pogoj za sklenitev pogodbe o zaposlitvi. Pri izbiri bodo imeli prednost
kandidati, ki bodo izkazaliielena znanja.

V izbirni postopek se ne uvrsti kandidat, ki ne izpolnjuje razpisnih pogojev.



5.

5. Vsebina prijave:
. lziava kandidata o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti razvidni

stopnja in smer izobrazbe, leto in ustanova, na katerije bila izobrazba pridobljena;
. opis delovnih izkuieni, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih

izku5enj;

. pisna privolitev kandidata, da za namen tega postopka zaposlitve dovoljuje Zavodu Republike
Slovenije za blagovne rezerve pridobitev podatkov iz uradne evidence, in

. izjava kandidata o znanju tujega jezika.

ZaZeleno je, da prijava vsebuje tudi kratek iivljenjepis in da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe
navede tudi druga znanja in ve5dine, kijih je pridobil.

Opis delovnega mesta:

o vodenje glavne knjige in usklajevanje sintetidne evidence z analitiko;
r vodenje proradunskega stro5kovnega knjigovodstva in usklajevanje z zahtevki za izplaiilo iz

proraiuna;
o kontrola raiunov in pladilnega prometai
o izdelovanje analiz, poroEil in informacij ter drugih gradiv s podroija dela;
. spremljanje bonitete poslovnih partnerjev;
. spremljanje radunovodskih in davinih predpisov;
o vodenje evidence zahtevkov za vradilo DDV;

. spremljanjelikvidnosti;
o izdelovanje predlogov finaninih nafrtov;
o sodelovanfe z nadzornimi institucijami;
. opravUanje drugih nalog po navodilu nadrejenega.

Kraj opravljanja dela:

lzbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska

106, v Ljubljani.

Prijavo je treba poslati po navadni poiti do 15. 01. 202!na naslov:

Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi prijave in priloiene dokumentacije, na

podlagi razgovora s kandidati oziroma s pomoijo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne

usposobljenosti kandidatov.

L0. O izbiri bodo kandidati obveldeni najkasneje v roku 30 dni po opravljeni izbiri.

11. Osnovna plada delovnega mesta je dolodena na podlagi 39. pladnega razreda, ki velja za javni sektor.

Predsednica strokovne komisije za pregled prijav je zadoliena in poobla5dena za unidenje prijav neizbranih

kandidatov po izteku roka za sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja. O unidenju sestavi

zapisnik.

Dodatne informacije v zvezi s tem razpisnim postopkom posreduje Mihaela Hodnik, tel. 01/589 73 48 vsak

delavnik od 10:00 do 11:00 ure.

Zavod Republike
za blagovne
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