REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
TRŽNI INŠPEKTORAT RS
Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana

T: 01 280 87 00
E: gp.tirs@gov.si
W: www.tirs.si

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 –
ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb) Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo, Tržni inšpektorat RS, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, objavlja javni natečaj
za zasedbo prostega delovnega mesta
SVETOVALEC - PRIPRAVNIK (šifra DM 9000) v Sektorju za splošen nadzor, za določen čas
(10 mesecev), s polnim delovnim časom.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih
določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati še naslednje pogoje:
- najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba
(prejšnja), ali najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska
stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja), ali najmanj visokošolsko
univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba
(prva bolonjska stopnja);
- državljanstvo Republike Slovenije;
- ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev;
- zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki imajo vezano na prvo alinejo prejšnjega
odstavka zaključeno izobrazbo smeri pravo ali ekonomija. Zaželena je višja raven znanja
angleškega jezika.
Izbrani kandidat se bo na delovnem mestu usposabljal za samostojno delo, in sicer bo opravljal
naslednje naloge:
- pomoč pri zbiranju, urejanju in pripravi podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
- pomoč pri samostojnem oblikovanju manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
- pomoč pri pripravi osnutkov aktov in drugih zahtevnejših gradiv,
- pomoč pri opravljanju drugih nalog podobne zahtevnosti,
- obdelovanje osebnih podatkov, s katerimi se srečuje pri opravljanju svojih nalog.
Prijava mora vsebovati:
1.
pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna raven in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter
ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2.
pisno izjavo kandidata, da:
je državljan Republike Slovenije,
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,
zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti;

3.

pisno izjavo, da za namen javnega natečaja dovoljuje Tržnemu inšpektoratu RS
pridobitev podatkov iz prejšnje točke iz uradnih evidenc.

V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti
ustrezna dokazila.
Prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis, v katerem naj kandidat poleg formalne izobrazbe
navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas 10 mesecev, s polnim delovnim časom. Pravice
in dolžnosti pripravnika bodo določene glede na uradniški naziv svetovalec III. Izbrani kandidat
bo delo opravljal v uradnih prostorih Tržnega inšpektorata RS v Ljubljani, Dunajska 160.
V skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave
in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 in 104/10) se v izbirni postopek ne uvrsti
kandidat, ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki na priloženem obrazcu »Prijava za DM 9000 – Svetovalec
- pripravnik v Tržnem inšpektoratu Republike Slovenije«, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo:
»za javni natečaj št. 1004-3/2022« na naslov Tržni inšpektorat RS, Dunajska 160, 1000 Ljubljana,
in sicer v roku 8 dni po objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave www.gov.si in na
Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave šteje tudi elektronska oblika,
poslana na elektronski naslov gp.tirs@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z
elektronskim podpisom.
Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na osrednjem spletnem mestu državne
uprave www.gov.si, kje je objavljen ta razpis.
Za dodatne informacije o delovnem področju je na voljo Tina Miklavčič, telefon 01 280 8700,
elektronski naslov: tina.miklavcic@gov.si, o izvedbi postopka zaposlitve pa Tanja Antolin, telefon:
01 280 8743, elektronski naslov: tanja.antolin@gov.si.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni
za ženske in moške.
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