
Slovenske železnice, d.o.o. 

Služba za pravne zadeve in kadre
Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana
Tel.: 01 / 29 14 513
Faks: 01 / 29 14 824
E-pošta: vposta.sz@slo-zeleznice.si

Družba z omejeno odgovornostjo registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
Matična številka: 5142733000
Osnovni kapital: 205.274.421,23 EUR
Identifikacijska številka za DDV: SI18190995

Številka: 20103-23/2015-140
Signatura: 360.7

Obvestilo 140/15 Datum: 28.12.2015

OBVESTILO

Objavljamo obvestilo o naslednjem prostem delovnem mestu v družbi SŽ-Tovorni promet, 
d.o.o.:

PREMIKAČ (M/Ž)
( 20 izvajalcev)

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati, so:
- ustrezna izobrazba: zaključena osnovna šola ali nižja poklicna izobrazba,
- izpolnjevanje posebnih zdravstvenih pogojev skladno s predpisi.

Lokacija zaposlitve: Ljubljana (8 izvajalcev), Maribor (4 izvajalci), Koper (8 izvajalcev).

Delovno razmerje se sklene za določen čas 6 mesecev. V tem času poteka teoretično in 
praktično usposabljanje za opravljanje dela na delovnem mestu premikač.

Rok za oddajo vlog je 7.1.2016. 

Vloge posredujte na naslednje elektronske naslove:
Lokacija Ljubljana: mojca.reseta@slo-zeleznice.si, oziroma na naslov SŽ-Tovorni promet, 
d.o.o. Sekretariat, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana. Informacije na tel.-št.: 01 / 29 14 344 
(ga. Mojca Rešeta).
Lokacija Maribor: anica.erjavec@slo-zeleznice.si oziroma na naslov SŽ-Tovorni promet, 
d.o.o. Sekretariat, Partizanska 50, 2000 Maribor.. Informacije na tel. 02 / 29 22 234 (ga. 
Anica Erjavec).
Lokacija Koper:  ines.horvat@slo-zeleznice.si oziroma na naslov SŽ-Tovorni promet, d.o.o. 
Sekretariat, Sermin 8, 6000 Koper. Informacije na tel. 05/29 64 131 (ga. Ines Horvat).

Mirko Zorenč
vodja službe
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Opozorilo – soglasje za zbiranje osebnih podatkov

S prijavo na objavo za prosto delovno mesto kandidat:

 dovoljuje družbi, 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 družba preneha uporabljati zbrane osebne podatke za namen povabila na razgovor 
v primeru nadaljnjih kadrovskih potreb.

Varovanje osebnih podatkov

Družba 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, ki jih določa Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov skladno z 
Zakonom o varstvu osebnih podatkov.


