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OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

V  skladu  z  določili  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), Uredbo o 
postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in pravosodnih organih 
(Uradni list RS, št. 139/06 in 104/10) in Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 
40/12  –  ZUJF,  21/13,  63/13,  100/13,  32/14  –  ZPDZC-1  in  47/15  –  ZZSDT)  Sodni  svet 
objavlja prosto delovno mesto

ANALITIK VII/2-I za področje statistike in informatike
1 delovno mesto za nedoločen čas 

Delovno  mesto Analitik  VII/2-I  za  področje  statistike  in  informatike  je  strokovno tehnično 
delovno mesto.

V besedilu  objave uporabljeni  izrazi,  napisani  v  moški  slovnični  obliki,  so uporabljeni  kot 
nevtralni za ženske in moške.

Opis del in nalog:
 izdelava  zahtevnejših  analiz,  statističnih  pregledov,  informacij  in  drugih  strokovnih 

podlag za odločanje;
 zbiranje in obdelava podatkov iz podatkovnega skladišča sodstva (PSP) in uporaba 

raznih aplikacij za pripravo poročil in informacij s področja dela za potrebe organa;
 vodenje zahtevnejših evidenc;
 sodelovanje s CIF, Vrhovnim sodiščem RS in z drugimi organi;
 urejanje spletne strani organa;
 sodelovanje pri nabavi strojne opreme in skrb za njeno vzdrževanje;
 uvajanje, vzdrževanje in dograjevanje programske opreme;
 podpora organu pri uporabi strojne in programske opreme;
 izvrševanje drugih zadev s področja informatizacije organa; 
 sodelovanje pri pripravi sistemskih rešitev in drugih zahtevnih gradiv;
 spremljanje in proučevanje zakonodaje ter predlaganje ukrepov;
 sodelovanje pri pripravi normativnih aktov in razvojnih projektov;
 opravljanje drugih nalog po odredbi predsednika, sekretarja ali člana Sodnega sveta.

Posebni pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati za zasedbo delovnega mesta:
 univerzitetna izobrazba / druga stopnja;
 najmanj osem let delovnih izkušenj.

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  drugem 
delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, 



kot  je  delovno mesto,  za katero oseba kandidira,  pri  čemer se upošteva čas opravljanja 
takega dela in stopnja izobrazbe. 

Prednost pri izboru bodo imeli kandidati, ki imajo naslednje kompetence:
 poznavanje administracije Windows XP, 7, 10;
 napredno znanje Microsoft Office word, Excel;
 osnovno znanje OpenOffice Writer, Calc (oziroma LibreOffice);
 znanje o Mozilla Firefox / Thunderbird;
 poznavanje HTML jezika;
 znanje angleškega jezika; 
 zaželeno je tudi poznavanje LAN omrežja in Novell strežnika; 
 smisel za samostojno delo in delo v skupini;
 željo po dodatnem učenju in pridobivanju strokovnega znanja;
 samostojnost, sistematičnost, interaktivnost, samoiniciativnost in predanost. 

Prijava mora vsebovati:
 izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna 

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

delovnih izkušenj.

Zaželeno je, da prijava poleg naslova stalnega prebivališča vsebuje tudi morebitni naslov za 
vročanje,  elektronski naslov in telefonsko številko kandidata, Europass življenjepis, ter da 
kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga njegova znanja in veščine.

Razpisna  komisija  bo  strokovno  usposobljenost  kandidatov  presojala  na  podlagi  dokazil 
priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati, ter s pisnim preverjanjem znanja, če bo 
to potrebno. 

Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim 
časom in šest mesečnim poskusnim delom.

Kandidat vloži prijavo s prilogami in življenjepisom v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici  z 
označbo »za javni natečaj Analitik  VII/2-I za področje statistike in informatike« na naslov: 
Sodni svet, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od objave. Za pisno obliko prijave 
se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:  sodni.svet@sodisce.si, 
pri čemer veljavnosti prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni. Informacije o razpisu dobite na tel. 01/43-41-865, 
ga. Irma Zevnik.

Predsednik Sodnega sveta

          dr. Marko Novak
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