Na podlagi 57. lena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU, Uradni list RS, št. 63/2007 – uradno pre iš eno
besedilo, 65/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E) generalni direktor Agencije RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja objavlja interni nate aj za zasedbo prostih uradniških delovnih mest
1. SVETOVALEC
v Oddelku za intervencijske in specifi ne ukrepe – živalski del,
v Sektorju za kmetijske trge
Naloge uradniškega delovnega mesta se lahko opravljajo v treh zaporednih nazivih:
svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu svetovalec III.
Javni uslužbenci - uradniki, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo imeti sklenjeno delovno
razmerje za nedolo en as s polnim delovnim asom in biti imenovani v naziv ter izpolnjevati naslednje
pogoje:
•
•
•
•
•
•

najmanj visoka strokovna izobrazba / prva bolonjska stopnja,
smer:, ekonomska,
družboslovna in kmetijska;
najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka;
državljanstvo Republike Slovenije;
ne smejo biti pravnomo no obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju ve kot šest
mesecev;
zoper njih ne sme biti vložena pravnomo na obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja
izobrazbe in as pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje
sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se
upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri
emer se upošteva as opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv v skladu
s prvim odstavkom 89. lena ZJU. Kot opravljeno usposabljanje se šteje tudi opravljen strokovni izpit za
imenovanje v naziv ali udeležba na pripravah za strokovni izpit za imenovanje v naziv v skladu z
dolo bami XXII. poglavja ZJU (Uradni list RS, št. 63/07). V nasprotnem primeru bo moral izbrani
kandidat najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti obvezno usposabljanje za
imenovanje v naziv, na katero ga bo napotil predstojnik.
Delovno podro je:
• vodenje zahtevnih upravnih postopkov;
• opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
• zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
• pomo pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv;
• samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
Prednostni kriterij:
• izkušnje na podro ju izvajanja ukrepov skupne kmetijske politike.
Pri prijavi se sklicujte na št. 1100-1/2010.

2. SVETOVALEC
v Oddelku za dostop do podatkov,
v Službi za informacijsko upravljanje in tehnologijo
Naloge uradniškega delovnega mesta se lahko opravljajo v dveh zaporednih nazivih:
svetovalec II in svetovalec I .
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu svetovalec II.
Javni uslužbenci - uradniki, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo imeti sklenjeno delovno
razmerje za nedolo en as s polnim delovnim asom in biti imenovani v naziv ter izpolnjevati naslednje
pogoje:
•
•
•
•
•
•

najmanj visoka strokovna izobrazba / prva bolonjska stopnja,
smer:, ekonomska,
družboslovna in naravoslovno - tehni na;
najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih izkušen oz. 7 mesecev z univerzitetno izobrazbo;
opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka;
državljanstvo Republike Slovenije;
ne smejo biti pravnomo no obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju ve kot šest
mesecev;
zoper njih ne sme biti vložena pravnomo na obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja
izobrazbe in as pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje
sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se
upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri
emer se upošteva as opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv v skladu
s prvim odstavkom 89. lena ZJU. Kot opravljeno usposabljanje se šteje tudi opravljen strokovni izpit za
imenovanje v naziv ali udeležba na pripravah za strokovni izpit za imenovanje v naziv v skladu z
dolo bami XXII. poglavja ZJU (Uradni list RS, št. 63/07). V nasprotnem primeru bo moral izbrani
kandidat najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti obvezno usposabljanje za
imenovanje v naziv, na katero ga bo napotil predstojnik.
Delovno podro je:
• pomo pri pripravi predpisov in drugih najzahtevnejših gradiv;
• zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
• samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
• opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti.
Prednostni kriterij:
• poglobljena znanja s podro ja administracije Oracle podatkovnih baz in Oracle
aplikacijskih strežnikov za potrebe nameš anje novih verzij programske opreme;
• izkušnje pri migraciji Oracle aplikacijskih strežnikov iz okolja AIX na okolje LINUX;
• poglobljena znanja s podro ja administracije z Novell uporabniki;
• poznavanje operacijskih sistemov Linux, AIX UNIX ter Windows;
• administracija varnostnih kopij in TSM strežnika.
Pri prijavi se sklicujte na št. 1100-2/2010.

Prijava mora vsebovati:
1. izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede uradniškega naziva, iz katere je razviden naziv, ki
ga kandidat ima;
2. izjavo kandidata, da izpolnjuje druge pogoje za zasedbo delovnega mesta;
Kandidat lahko k svoji prijavi priloži dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev ali
poda izjavo, da dovoljuje za namene tega nate ajnega postopka Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja pridobitev podatkov iz 1. in 2. to ke iz centralne kadrovske evidence oziroma iz kadrovske
evidence organa, v katerem opravlja delo.
Zaželjeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe
navede tudi druga znanja in veš ine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidati bodo delo opravljali v prostorih Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Dunajska 160, Ljubljana.
Formalno nepopolne vloge se v skladu z 21. lenom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega
mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/2006) ne bodo uvrstile
v izbirni postopek.
Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in
razvoj podeželja, Služba za splošne zadeve, Oddelek za kadrovske zadeve, Dunajska 160, 1000 Ljubljana
z ozna bo »interni nate aj številka sklic« ali na elektronski naslov: kadrovska.aktrp@gov.si, pri emer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Rok za vlaganje prijav je 8 dni od dneva objave
internega nate aja na spletnih straneh MJU in ARSKTRP.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveš eni najkasneje v roku 60 dni od dneva objave. Obvestilo o kon anem
izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani http://www.arsktrp.gov.si/.
Za dajanje informacij o izvedbi internega nate aja je odgovorna Dunja Peji , telefonska številka 01 478
92 62.
Opomba: V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovni ni obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

