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OBVESTILO 

 

V družbi SŽ-Infrastruktura, d.o.o. Služba za EE in SVTK, objavljamo potrebo po zaposlitvi 

delavcev na  naslednjih delovnih mestih :  

 

STROKOVNI SODELAVEC I (M/Ž) – za področje vzdrževanja SV naprav 

(2 izvajalca) 

 

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati (m/ž), so: 

- -ustrezna izobrazba: visoka strokovna oz. univ. izobrazba ustrezne (prednost: 

elektrotehnična smer), 

- usposobljenost za delo z računalniškimi programi MS Office, 

 

Prednost bodo imeli kandidati, ki bodo 

- izpolnjevanje zdravstvenih pogojev po Pravilniku o postopkih preverjanja duševne in 

telesne zmožnosti železniških izvršilnih delavcev; 

- delovne izkušnje na področju vzdrževanja in projektiranja v elektrotehnični 

dejavnosti, ter poznavanju sistemov daljinskega upravljanja. 

- vozniški izpit »B« kategorije; 

- znanje tujega jezika glede na zahteve delovnega mesta. 

 

Mesto nastopa dela: Ljubljana (1 izvajalec), Postojna (1 izvajalec). 

 

Kandidati bodo v skladu s Pravilnikom o strokovni usposobljenosti izvršilnih železniških 

delavcev vključeni v usposabljanje za delovno mesto vzdrževalec signalnovarnostnih naprav. 

 

Delovno razmerje se sklepa za določen čas enega leta s štirimesečnim poskusnim delom. 

 

Rok za oddajo vlog je 4.1.2016. Vloge posredujte na : 

- Lokacija Ljubljana: elektronski naslov nada.zalokar-mavsar@slo-zeleznice.si 

oziroma na naslov: SŽ-Infrastruktura, d.o.o., Služba za EE in SVTK , Trg OF 6, 1506 

Ljubljana. 

Kontakt za morebitne dodatne informacije: ga. Nada Zalokar-Mavsar (01/ 2912 569). 

- Lokacija Postojna: elektronski naslov vesna.marinsek@slo-zeleznice.si oziroma na 

naslov: SŽ-Infrastruktura, d.o.o., Služba za EE in SVTK , Kolodvorska 25,  6230 

Postojna. 
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Kontakt za morebitne dodatne informacije: ga. Vesna Marinsek (05/ 2962 222). 

 

STROKOVNI SODELAVEC I (M/Ž) – za področje vzdrževanja TK omrežij in opreme 

(3 izvajalci) 

 

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati (m/ž), so: 

- ustrezna izobrazba: visoka strokovna oz. univ. izobrazba ustrezne (prednost: 

elektrotehnična smer, telekomunikacije), 

- usposobljenost za delo z računalniškimi programi MS Office, 

 

Prednost bodo imeli kandidati, ki bodo 

- izpolnjevanje zdravstvenih pogojev po Pravilniku o postopkih preverjanja duševne in 

telesne zmožnosti železniških izvršilnih delavcev; 

- delovne izkušnje oz. poznavanje gradnikov in sestavnih delov GSM-R omrežja, 

kandidati, ki so že delali pri izvajanju vzdrževanja mobilnih GSM omrežij, tisti s 

poznavanjem TCP/IP omrežnih protokolov in WAN okolja (administracija, 

upravljanje in vzdrževanje), pridobljenim certifikatom vsaj CCNA, opravljenim 

strokovnim izpitom pri IZS in delovnimi izkušnjami na področju vzdrževanja ter 

upravljanja drugih telekomunikacijskih naprav in sistemov (prenosni sistemi, 

dispečerski sistemi). 

- vozniški izpit »B« kategorije; 

- znanje tujega jezika glede na zahteve delovnega mesta. 

 

Mesto nastopa dela: Ljubljana (2 izvajalca), Celje (1 izvajalec). 

 

Kandidati bodo v skladu s Pravilnikom o strokovni usposobljenosti izvršilnih železniških 

delavcev vključeni v usposabljanje za delovno mesto vzdrževalec signalnovarnostnih naprav. 

 

Delovno razmerje se sklepa za določen čas enega leta s štirimesečnim poskusnim delom. 

 

Rok za oddajo vlog je 4.1.2016. Vloge posredujte na : 

- Lokacija Ljubljana: elektronski naslov nada.zalokar-mavsar@slo-zeleznice.si 

oziroma na naslov: SŽ-Infrastruktura, d.o.o., Služba za EE in SVTK , Trg OF 6, 1506 

Ljubljana. 

Kontakt za morebitne dodatne informacije: ga. Nada Zalokar-Mavsar (01/ 2912 569). 

- Lokacija Celje: elektronski naslov jozica.kristan-filic@slo-zeleznice.si oziroma na 

naslov: SŽ-Infrastruktura, d.o.o., Služba za EE in SVTK , Ul. XIV divizije 2, 3000 Celje. 

Kontakt za morebitne dodatne informacije: ga. Jožica Kristan Filič (03/ 2933 355). 

 

  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. 

 


