
 

 

 

 
 

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13-popr., 47/15 - ZZSDT, 
33/16 - PZ-F, 52/16 in 15/17 - odl. US) 

Sklad za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne 
elektrarne Krško (v nadaljevanju: Sklad) objavlja prosto delovno mesto 

 

UPRAVLJALEC NALOŽB 
(šifra DM C017159) 

za nedoločen čas s polnim delovnim časom 
 

1. Kandidat za prosto delovno mesto mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
 specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), 

magistrska izobrazba, 
 najmanj tri leta delovnih izkušenj s področja financ oziroma ekonomskega poslovanja,  
 znanje uradnega jezika, 
 sposobnost odličnega govornega in pisnega izražanja, 
 odlično poznavanje aplikacij MS Office (Word, Excel, Power point), 
 državljanstvo Republike Slovenije, 
 osnovna raven znanja enega tujega jezika, 
 vozniški izpit B kategorije, 
 kandidat ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja 

po uradni dolžnosti in ne sme biti obsojen na nepogojno kazen zapora  v trajanju več kot šest 
mesecev, 

 zoper kandidata ne sme biti vložena pravnomočna 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 čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje 
sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne 
izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na 
delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno 
stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, 
kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi 
listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe. 
 

2. Od kandidata se pričakujejo naslednje lastnosti: 
 komunikativnost, 
 sposobnost presoje in odločanja, 
 natančnost in zanesljivost, 
 čustvena uravnoteženost, sociabilnost, sposobnost dela z ljudmi. 

 
3. Naloge upravljalca naložb so: 

 sodelovanje pri upravljanju s portfeljem naložb v skladu z naložbeno politiko Sklada in 
odgovornost za zagotavljanje strukture naložb v skladu z naložbeno politiko Sklada, 

 izdelava naložbenih politik, priprava naložbenih predlogov in poročil o portfelju Sklada,   
 dela v zvezi z naložbami Sklada in skrb za izvajanje načela likvidnosti, donosnosti in 

varnosti naložb v skladu z veljavno zakonodajo, 



 

 

 priprava zahtevnih analiz v zvezi z naložbami Sklada, razvojnih projektov, informacij, 
poročil in drugih zahtevnih gradiv (analiziranje finančnih trgov, makroekonomskega 
okolja, …), 

 sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, 
 organiziranje medsebojnega sodelovanja, 
 metodološke, organizacijske in operativne strokovne naloge z delovnega področja, 
 sodelovanje na sejah organov Sklada (priprava gradiv), 
 sodelovanje pri oblikovanju programskih rešitev, 
 samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog, 
 spremljanje zakonodaje in razvojnih trendov s področja dela, 
 poročanje zunanjim institucijam v skladu z zakonodajo, 
 izvajanje vseh ostalih del po navodilu direktorja Sklada, ki ustrezajo njegovi strokovni 

izobrazbi, znanju in sposobnostim ter so povezana z deli in opravili, navedenimi v tem 
opisu. 
 

4. Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati: 
 spremno oziroma motivacijsko pismo (do ene strani), 
 obrazec za prijavo, ki je priloga tega razpisa. 

 
5. Kandidati morajo k vlogi priložiti:  

 overjeno fotokopijo dokazila o izobrazbi, 
 fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije, 
 fotokopijo vozniškega dovoljenja, 
 potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje (potrdilo ne sme biti 

starejše od dneva uradne objave tega javnega natečaja) ali izjavo o nekaznovanosti, 
 potrdilo, da ni v kazenskem postopku, ki ga izda pristojno Okrajno sodišče (potrdilo ne 

sme biti starejše od dneva uradne objave tega javnega natečaja) ali izjavo, da ni v 
kazenskem postopku. 
 

6. Zaželeno je, da ima kandidat izkušnje z uporabo informacijskega sistema Bloomberg in/ali 
Reuters. 
 

7. Na podlagi prispelih vlog bo Sklad izbral kandidate, s katerimi bo opravil razgovore in po potrebi 
tudi ustrezno testiranje. 
 

8. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim 
delovnim časom in petmesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v 
poslovnih prostorih Sklada, Cesta 4. julija 42, Krško. 

 

9. Kandidati naj pošljejo pisne prijave z dokazili na priloženem obrazcu v zaprti ovojnici na naslov:  
Sklad za financiranje razgradnje NEK in za  
odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK, 
Cesta 4. julija 42, 8270 Krško 
(s pripisom: »Ne odpiraj razpis - UPRAVLJALEC NALOŽB«), 
in sicer v roku 7 dni po objavi na spletni strani Sklada in Zavoda RS za zaposlovanje. Prijava se 
šteje za pravočasno, če je bila oddana priporočeno po pošti najkasneje zadnji dan roka za oddajo 
prijave.  
 

Prijave, ki ne bodo pravilno označene in bodo prispele prepozno, se ne bodo uvrstile v izbirni 
postopek. 

 
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 8 dneh po zaključku selekcijskega postopka. 

 



 

 

Dodatne informacije o izvedbi razpisa in o delovnem področju prostega delovnega mesta dobite 
vsak delovni dan od 10. do 14. ure na tel.  07 / 49 01 710 (Mojca Štih). 
 
 

Opozorilo – soglasje za zbiranje osebnih podatkov 
  

S prijavo na objavo za prosto delovno mesto kandidat: 
 dovoljuje Skladu, da vzpostavi, zbira, vodi, uporablja, obdeluje in shranjuje osebne podatke v 

svojih zbirkah osebnih podatkov in druge podatke o kandidatu z namenom povabila na 
razgovor v primeru nadaljnjih kadrovskih potreb, 

 je seznanjen, da lahko kadarkoli zahteva, da Sklad preneha uporabljati zbrane osebne podatke 
za namen povabila na razgovor v primeru nadaljnjih kadrovskih potreb. 

 
Varovanje osebnih podatkov 
Sklad se zavezuje varovati zbrane osebne podatke fizičnih oseb. Z namenom preprečitve nepooblaščenega 
dostopa do teh podatkov ali njihovo razkritje, ohranjanje natančnosti osebnih podatkov in z namenom 
zagotovitve njihove ustrezne uporabe, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za 
zavarovanje osebnih podatkov. 

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

 
 

Objavljeno na spletni strani Sklada in na Zavodu RS za zaposlovanje. 


