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Na podlagi 25. dlena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, it.2lll3,78ll3 - popr.,47/L5 -ZZSDT,33116

- PZ-F,52/76,751t7 - odl. US, 221L9 - ZPosS, 8t1L9,36/20 -ZIUPPP,49l2O -Z|UZEOP,6Ll20 - ZIUZEOP-A, 80/20

- ztuoopE, 98/20 - ztupDv, L52120 - zzuooP, t75l2o - ztuoPDVE, 203/20 - ZIUPOPDVE, L95/20, t5l2l -

ZDUOP, 28127 - skl. US, 43/2L,7\212L - ZNUPZ, tt9l21- ZemlS-A, 2O2l2L - odl. US, 205127 - ZDUPSOP); v

nadaljevanju: ZDR-1) in 7.6lena Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS,5t.80/10, 4OlL2-ZUJF,21l73,
63173,L0O1L3,32174-ZPDZC-L,471L5-ZZSDT,55lL7,75lt9,7U2O-odl. US,789l2O-ZFRO,54121in
t72127 - ZODPoI-G), Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve objavlja razpis za zasedbo prostega

delovnega mesta Stevilka 505

GLAVNI SKLADISEN!K VI

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisaniv moikispolni slovnidni obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ienske in

mo5ke.

1. Delodajalec:

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENUE ZA BLAGOVNE REZERVE, Dunajska cesta 105, 1000 Ljubljana

2. Navedba delovnega mesta: >Glavni skladiStnik Vl< v TehniEni sluibi, Oddelku za skladi5ienje -

SkladiSEe naftnih derivatov Ortnek.

3. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoloten das, s poskusnim obdobjem 5estih mesecev ter s polnim

delovnim dasom.

4. Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

. naimanj 2letidelovnih izkuieni;

. viSje strokovno izobraievanje/vi5ja strokovna izobrazba ali vi5jeSolsko izobraievanje
(prejinie)/viSjeSolska izobrazba (prejSnia);

Zahtevana znanja:
o prostovolinigasilec;
o vozniSkiizpit >B< in nF< kategorije.

Dodatna znanja, ki so zaielena:
. osnove obvladovanja ratunalniikih programov (Word, Excel, internet, elektronska poita).

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 5tejejo tudi delovne

izku5nje, ki jih je javni usluZbenec 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 izkuinje se

upoiteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira.

Delovne izkuinje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna das opravljanja dela in

stopnja izobrazbe.

Stopnja izobrazbe je zahtevana stopnja izobrazbe, kije potrjena z javno listino.

Zahtevana znanja so znanja so pogoj za sklenitev pogodbe o zaposlitvi. Navedena znanja so potrebna za

opravljanje del delovnega mesta in se pridobijo bodisi z dodatnim izobraievanjem, izpopolnjevanjem ali

usposabljanjem. Za zasedbo delovnega mesta je kot pogoj doloden vozniSki izpit >F< kategorije, ki mora

imeti kandidat praviloma opravljenega. V kolikor kandidat izpita zahtevane kategorije nima, 8a mora

obvezno opraviti najkasneje v 1 letu od nastopa dela.

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

kandidati, ki bodo izkazali ielena znanja.

V izbirni postopek se ne uvrsti kandidat, ki ne izpolnjuje razpisnih pogojev v skladu s predmetnim

razpisom.

$s



5.

6.

Vsebina prijave:

o lzjava 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 izkuSenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih

izkulenj in
o pisna privolitev kandidata, da za namen tega postopka zaposlitve dovoljuje Zavodu Republike

Slovenije za blagovne rezerve pridobitev podatkov iz uradih evidenc.

Zaieleno je, da prijava vsebuje tudi kratek iivljenjepis in da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe

navede tudi druga znanja in veidine, kijih je pridobil.

Opis delovnega mesta:

o kontroliranje izvajanja pogodb o skladiSdenju in obnavljanju blaga;

o spremljanje rokov trajanja uskladiSienega blaga in obnavljanje blaga;

o izvajanje kontrole kolidine in kakovosti uskladiSienega blaga v lastnih in drugih skladi5dih;
. upravljanje s stroji in transportnimi sredstvi;
. manipulativna dela;
o izdelovanje enostavnejSih analiz, mnenj, porodil in evidenc s podrodja dela;

. upravljanje z dokumentarnim gradivom skladi5ta in

. opravljanje drugih nalog po navodilu nadrejenega.

Krajopravljanja dela:
. lzbrani kandidat bo delo opravljal na naslovu: Ortnek 9, 1315 Ortnek.

Prijavo je treba poslati po navadni poSti do 31. 8.2022 na naslov:

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

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi prijave in priloiene dokumentacije ter
po potrebi na podlagi razgovora s kandidati in s pomoijo morebitnih drugih metod preverjanja

strokovne usposobljenosti kandidatov.

10. O izbiri bodo kandidati obve5deni najkasneje v roku 30 dni po opravljeni izbiri

11. Osnovna plaEa delovnega mesta je dolodena na podlagi 26. pladnega razreda, ki velja za javni sektor.

Podroina podsekretarka za kadrovske zadeve 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

sestavizapisnik.

Dodatne informacije v zvezi s tem razpisnim postopkom posreduje Mihaela Hodnik, tel. 0U589 73 01

vsak delavnik od L0:00 do 11:00 ure.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

mag. Andrej KUZNER
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