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RAZPIS ZA PRIJAVO INTERESA – POGODBENI USLUŽBENCI 

 
FUNKCIONALNA SKUPINA II – GLAVNI UPRAVITELJ STAVBE 

(M/Ž) 
 

EPSO/CAST/S/11/2015 
 
 
 

I. UVOD 
 
 
Evropski urad za izbor osebja (EPSO) na zahtevo Evropske komisije začenja izbirni postopek, na podlagi 
katerega bo pripravil podatkovno zbirko uspešnih kandidatov, ki bo Komisiji omogočila zaposliti 
pogodbene uslužbence na področju upravljanja stavb. 
 
Evropska komisija pogodbene uslužbence zaposluje, da bi zagotovila dodatne zmogljivosti na tehničnih 
področjih. Za zaposlitev pogodbenih uslužbencev veljajo pogoji, navedeni v razdelku IX tega razpisa. 
 
Pogoji dela v institucijah Evropske unije so določeni v pogojih za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske 
unije, ki so v celoti dostopni na strani: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:sl:PDF1. 
 
Podatkovno zbirko kandidatov bo uporabljala Evropska komisija. Glede na potrebe služb bodo delovna 
mesta večinoma v Bruslju.  
 
Razpisi za pogodbene uslužbence navadno privabijo veliko število visokokvalificiranih kandidatov, ki izbirni 
postopek uspešno opravijo. Kandidati se morajo torej zavedati, da bo podatkovna zbirka prav lahko 
vsebovala večje število kandidatov, kot jih potrebujejo institucije. 
 
V spodnji razpredelnici so ob upoštevanju menjavanja osebja navedene predvidene potrebe po 

pogodbenih uslužbencih na tem področju v določenem časovnem obdobju. 

Okvirno rezervno število uspešnih kandidatov, potrebno v triletnem obdobju 2015–2017: 
 

Funkcionalna 
skupina 

Naziv delovnega mesta Število 

FS II glavni upravitelj stavbe 40 

 
 

II. OPIS NALOG 
 
 
Pogodbeni uslužbenec bo pod nadzorom uradnika ali začasnega uslužbenca zagotavljal nadzor in 
pravilno redno delovanje bodisi skupine stavb bodisi ene kompleksne ali občutljive stavbe ter njihovih 
oziroma njenih naprav. 
 
Da se zagotovi usklajevanje in sodelovanje upraviteljev stavb znotraj geografskega območja, ki vključuje 
več stavb, se lahko od glavnih upraviteljev stavb zahteva, da prevzamejo vlogo območnega koordinatorja. 
 

                                                            
1 Splošne izvedbene določbe, ki urejajo pogoje zaposlitve pogodbenih uslužbencev Evropske komisije, so dostopne 
na spletišču urada EPSO: http://europa.eu/epso/index_sl.htm. Vendar kandidate opozarjamo, da se te določbe 
trenutno posodabljajo. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:sl:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:sl:PDF
http://europa.eu/epso/index_sl.htm
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Ta funkcija zahteva sposobnosti upravnega in tehničnega poslovodenja. Naloge je okvirno mogoče 
povzeti takole: 
 

• skrb za dobro stanje stavbe v sodelovanju in z usklajevanjem z drugimi ustreznimi tehničnimi 
službami, vključno z naročilom potrebnih del in posegov (odpravljanje tehnične napake, popravilo, 
zamenjava ali obnova, preverjanje skladiščnih prostorov itn.);  

• sprejetje vseh potrebnih ukrepov za ohranjanje storitev za uporabnike stavbe; spremljanje pritožb 
uporabnikov stavbe in njihovo preusmerjanje na ustrezne službe; 

• sprejetje nujnih ali vzdrževalnih del, ki so potrebna za nemoteno obratovanje stavbe, v tesnem 
sodelovanju z zadevnimi službami (tehnične službe, služba za varnost in zdravje pri delu, 
varnostna služba); 

• preverjanje pravilne izvedbe in kakovosti storitev, ki jih v stavbi opravijo pogodbena podjetja; 
• nadzor nad dejavnostmi in opremo stavbe glede na namembnost prostorov (pisarne, arhivi itn.) 

ter nad stanjem sprejemnih prostorov (opremljenost recepcije in mest za druženje, zastave, 
zelene površine itn.); 

• prispevanje k dobremu upravljanju parkirnih prostorov stavbe; 
• skrb za shranjevanje najdenih predmetov v stavbi; 
• sodelovanje pri nadzoru nad mesečnimi testiranji požarnih siren; 
• izvedba kritičnih nalog, za katere so v okviru načrta neprekinjenega poslovanja v primeru izrednih 

ali kriznih dogodkov odgovorni upravitelji stavb.  

 

III. OKVIRNI ČASOVNI RAZPORED IZBIRNEGA POSTOPKA 
 
Izbirni postopek bo vodil urad EPSO s pomočjo izbirne komisije, ki jo bodo sestavljali predstavniki služb 
Komisije. Postopek bo potekal po naslednjem okvirnem časovnem razporedu: 
 

STOPNJA OKVIRNI DATUM 

Prijave januar–februar 2015 

Preverjanje življenjepisov marec–april 2015 
Test sposobnosti junij 2015 
Rezultati testa sposobnosti julij–avgust 2015 
 
 

IV. SPREJEMNI POGOJI 
 
Evropska komisija vodi politiko enakih možnosti in sprejema prijave kandidatov ne glede na njihovo rasno 

in etnično pripadnost, politično, filozofsko in versko prepričanje, starost in invalidnost, spol in spolno 

usmerjenost ter ne glede na njihov zakonski stan in družinske razmere. 

Kandidat se lahko zaposli kot pogodbeni uslužbenec, samo če ob koncu roka za spletno prijavo izpolnjuje 

naslednje pogoje: 

A. Splošni pogoji 

a) Biti mora državljan države članice Evropske unije.  

b) Uživati mora vse državljanske pravice. 

c) Imeti mora izpolnjene vse zakonske obveznosti glede služenja vojaškega roka. 

d) Predložiti mora dokazila o moralni primernosti za opravljanje predvidenega dela. 

e) Biti mora fizično sposoben opravljati delo. 

B. Minimalni posebni pogoji – izobrazba/izkušnje 

 
1. Z diplomo potrjena visokošolska izobrazba na tehničnem področju, 

povezanem z nalogami, ki so opisane v točki II, 
ali 

2. s spričevalom potrjena srednješolska izobrazba, ki omogoča nadaljevanje izobraževanja na 
visokošolski ravni, in triletne delovne izkušnje v zvezi z nalogami, ki so opisane v točki II, 

ali 
3. uspešno zaključeno obvezno šolanje, potrjeno s spričevalom, ki mu sledi skupno 
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osem let: 
  ustreznega poklicnega usposabljanja in/ali
  delovnih izkušenj v zvezi z nalogami, ki so opisane v točki II.

V tem okviru se upošteva samo poklicno usposabljanje po koncu obveznega šolanja, ki traja najmanj eno 
polno akademsko leto in je dokazano s potrdilom, ki ga priznava država članica Evropske unije; 
ali 

4. uspešno zaključeno obvezno šolanje, potrjeno s spričevalom, ki mu sledi skupno 
deset let delovne dobe kot uslužbenec Evropske unije, in opravljeno usposabljanje, ki ga je organizirala 
institucija, na področju, povezanem z nalogami, ki so opisane v točki II. 
 

C. Znanje jezikov 

a) jezik 1 (L1) 
in  
 

b) jezik 2 (L2) 
 

Glavni jezik: temeljito znanje (najmanj stopnja C12) enega od 24 uradnih jezikov 
Evropske unije3.  
 
Zadovoljivo znanje (stopnja B2) angleščine, francoščine ali nemščine. Drugi jezik 
ne sme biti enak prvemu. 
 
V skladu s sodbo Sodišča Evropske unije (veliki senat) v zadevi C-566/10 P, 
Italijanska republika proti Komisiji, morajo institucije EU navesti razloge za 
omejitev izbire drugega jezika v tem izbirnem postopku na določeno število 
uradnih jezikov EU. 
Kandidate zato obveščamo, da so bili v tem izbirnem postopku določeni drugi 
jeziki opredeljeni v skladu z interesom službe, ki zahteva, da so novozaposleni 
sodelavci sposobni nemudoma začeti opravljati svoje delo in zmožni učinkovito 
komunicirati pri svojem vsakdanjem delu. V nasprotnem primeru bi bilo 
učinkovito delovanje institucij resno ogroženo. 
Glede na dolgoletno prakso institucij Unije v zvezi z rabo jezikov za notranje 
komuniciranje ter ob upoštevanju potreb služb pri zunanjem komuniciranju in 
obravnavi dokumentov se najpogosteje uporabljajo angleščina, francoščina in 
nemščina. Poleg tega angleščino, francoščino in nemščino kot drugi jezik izbere 
daleč največ kandidatov, kadar imajo v izbirnih postopkih prosto izbiro glede 
drugega jezika. To potrjuje trenutne izobraževalne in strokovne standarde, po 
katerih se šteje, da je treba za delovno mesto v institucijah Unije obvladati vsaj 
enega od teh jezikov. Zato skušamo uravnotežiti interes službe ter potrebe in 
sposobnosti kandidatov ter pri tem upoštevati posebno področje tega izbirnega 
postopka. V tem smislu je legitimno, da preskuse organiziramo v teh treh jezikih. 
S tem skušamo zagotoviti, da kandidati ne glede na izbiro prvega uradnega 
jezika vsaj enega od teh treh uradnih jezikov obvladajo tako dobro, da lahko 
opravljajo svoje delo. Poleg tega morajo zaradi načela enakega obravnavanja vsi 
kandidati, vključno s tistimi, ki enega od teh treh jezikov prijavijo kot prvi uradni 
jezik, ta preskus opraviti v svojem drugem jeziku, ki ga izberejo med temi tremi 
jeziki. Z oceno posebnih sposobnosti tako lahko institucije Evropske unije v 
okolju, podobnem dejanskemu delovnemu okolju, preverijo, ali so kandidati 
sposobni nemudoma začeti opravljati svoje delo. Zgoraj navedeno ne vpliva na 
poznejše jezikovno usposabljanje, katerega namen je pridobiti sposobnost 
opravljanja dela v tretjem jeziku v skladu s členom 85(3) pogojev za zaposlitev 
drugih uslužbencev Evropske unije. 

 
Kandidati lahko ob prijavi za svoj prvi jezik izberejo samo enega od 24 uradnih jezikov Evropske unije. Ko 
potrdijo spletni prijavni obrazec, izbranih jezikov ne morejo več spreminjati. 

 

                                                            
2 Glej referenčno lestvico na spletni strani Europass. Stran odprete s klikom povezave: 
http://europass.cedefop.europa.eu/sl/resources/european-language-levels-cefr. 
3
 Uradni jeziki Evropske unije so: angleščina (EN), bolgarščina (BG), češčina (CS), danščina (DA), estonščina (ET), finščina (FI), 

francoščina (FR), grščina (EL), hrvaščina (HR), irščina (GA), italijanščina (IT), latvijščina (LV), litovščina (LT), madžarščina (HU), 

malteščina (MT), nemščina (DE), nizozemščina (NL), poljščina (PL), portugalščina (PT), romunščina (RO), slovaščina (SK), slovenščina 

(SL), španščina (ES) in švedščina (SV).  

http://europass.cedefop.europa.eu/sl/resources/european-language-levels-cefr
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V. POSTOPEK PRIJAVE IN ROK ZA ODDAJO PRIJAV 
 

Prijavo je treba oddati elektronsko po postopku, ki je naveden na spletišču urada EPSO 

(http://europa.eu/epso/apply/jobs/index_en.htm) in zlasti v Navodilih za spletno prijavo. Spletni prijavni 

obrazec je treba izpolniti v angleščini, francoščini ali nemščini. 
 
Kandidati morajo poskrbeti, da bodo spletno prijavo oddali v zahtevanem roku. Priporočamo vam, da s 

prijavo ne čakate do konca prijavnega roka. Lahko se namreč zgodi, da boste morali zaradi izjemne 

obremenjenosti omrežja ali prekinitve internetne povezave postopek spletne prijave v celoti ponoviti, to pa 

po preteku roka za prijavo ne bo več možno. 

Ko boste prijavo potrdili, podatkov v njej ne boste več mogli spremeniti, saj bo urad EPSO takoj začel 
njihovo obdelavo za pripravo izbirnega postopka. 
 

ROK ZA ODDAJO PRIJAV (vključno s potrditvijo): 

24. februar 2015 do 12. ure (opoldne) po bruseljskem času 

 
 

VI. STOPNJE IZBIRNEGA POSTOPKA 
 

IZBOR NA PODLAGI KVALIFIKACIJ 
 

Kandidate bomo izbrali na podlagi kvalifikacij, zlasti njihovih spričeval in delovnih izkušenj, in sicer po 
spodaj navedenih merilih. Kandidate, ki bodo po svojih kvalifikacijah najbolj ustrezali nalogam 
razpisanega delovnega mesta ter izbirnim merilom, bomo povabili na test sposobnosti. 
 
Na tej stopnji izbirnega postopka bo urad EPSO imenoval izbirno komisijo, ki bo pomagala zlasti pri izboru 
kandidatov na podlagi kvalifikacij (pregled življenjepisov). 
 

Merila, ki veljajo za izbor na podlagi kvalifikacij: 
 

1.  Najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju tehničnega upravljanja stavb v zadnjih petih 

letih. 

2.  Tehnična diploma na področju gradbeništva. 

3.  Dodatne delovne izkušnje (poleg tistih iz merila 1), povezane z nalogami, ki so opisane v 

točki II. 

4.  Izkušnje s prevzemanjem del in storitev na področju gradbeništva ter njihovim nadzorom. 

5.  Usposabljanje in/ali izkušnje na področju varnosti in zdravja pri delu, prve pomoči, tehnik 

čiščenja, požarne varnosti, svetovanja glede preventivnih ukrepov.  

6.  Delovne izkušnje na področju storitev za stranke z neposrednim stikom s strankami. 

7.  Najmanj eno leto delovnih izkušenj v mednarodni organizaciji ali v tujini.  

8.  Poznavanje dela z računalnikom/programi (MS Word, Excel, Outlook, podatkovne zbirke ...). 

9.  Zaradi narave dela zadovoljivo znanje (stopnja B24) francoščine in/ali angleščine, tudi če je 

eden od teh dveh jezikov 1. ali 2. jezik kandidata. 

10.  Zaradi narave dela zadovoljivo znanje (najmanj stopnja B25) enega ali več drugih jezikov EU 

poleg angleščine ali francoščine. 

                                                            
4 Glej referenčno lestvico na spletni strani Europass. Stran odprete s klikom povezave: 

http://europass.cedefop.europa.eu/sl/resources/european-language-levels-cefr. 
 
5 Glej referenčno lestvico na spletni strani Europass. Stran odprete s klikom povezave: 

http://europass.cedefop.europa.eu/sl/resources/european-language-levels-cefr. 
 

http://europa.eu/epso/apply/jobs/index_en.htm
http://europa.eu/epso/doc/epso_brochure_en.pdf
http://europass.cedefop.europa.eu/sl/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/sl/resources/european-language-levels-cefr
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Pozor: Kandidat, ki ga povabijo na razgovor, mora predložiti vsa potrebna dokazila. Če se 
ugotovi, da so navedene informacije neresnične, bo kandidat izključen iz izbirnega postopka, 
njegovo ime v podatkovni zbirki pa izbrisano. 
 
Izbor kandidatov bomo opravili izključno na podlagi podatkov, ki jih bo kandidat navedel v prijavnem 
obrazcu pod zavihkom Preverjanje dodatnih sposobnosti: 
 
— vsako vprašanje se vrednoti z lestvico od 1 do 3 glede na pomen pripadajočega merila;  
 
— izbirna komisija bo pregledala kandidatove odgovore in vsakega točkovala od 0 do 4; te točke bodo 

pomnožene s količnikom (ponderiranje) pripadajočega merila. 
 
Kandidate, ki bodo dosegli največ točk, bomo povabili na test sposobnosti (na test sposobnosti bomo 
povabili približno dvainpolkrat več kandidatov, kot jih potrebuje Evropska komisija). Če bo za zadnje 
razpoložljivo mesto več kandidatov imelo enako število točk, jih bomo vse povabili na test sposobnosti. 

 
TEST SPOSOBNOSTI  

 
Kandidati bodo opravljali test sposobnosti, ki je namenjen preverjanju njihovega znanja glede na profil 
glavnega upravitelja stavbe, kot je opisan v točki II tega razpisa.  

 
Imena vseh kandidatov, ki bodo dosegli zahtevano najmanjše število točk, bomo vnesli v podatkovno 
zbirko. 

 

Vrsta testa 
Čas 

reševanja 

Jezik testa 
Največje možno 

število točk 

Zahtevano 
najmanjše število 

točk 
 

vprašanja 
izbirnega tipa  

 
50 minut 

 
jezik 2 (L2)  

 
25 

 
13 

 
Test se bo opravljal bodisi na papirju (v tem primeru bo za vse kandidate organiziran v Bruslju) bodisi na 
računalniku (v tem primeru bo organiziran v izpitnih centrih v državah članicah). Kandidati bodo o načinu 
opravljanja testa obveščeni pravočasno. 
 
Če se bo test opravljal na papirju in bo torej za vse kandidate organiziran v Bruslju, bo urad EPSO povrnil 
potne stroške v skladu s pravili, ki so objavljena na spletni strani urada EPSO: 

http://europa.eu/epso/apply/on_going_compet/reimburse/index_en.htm. 
 

VII. REZULTATI TESTOV 
 
Rezultate pregleda življenjepisov in testov sposobnosti bomo objavili v računu EPSO posameznega 
kandidata. 
 

VIII. VPIS V PODATKOVNO ZBIRKO 
 
Imena kandidatov, ki bodo dosegli zahtevano najmanjše število točk na testu sposobnosti, bomo vnesli v 
podatkovno zbirko in ne bodo objavljena nikjer drugje. Dostop do podatkovne zbirke z imeni uspešnih 
kandidatov bo imela Evropska komisija. Dostop bodo lahko pridobile tudi druge evropske institucije in 
agencije, če bodo potrebovale kandidate s tem profilom. Podatkovna zbirka bo veljavna tri leta, šteto od 
datuma, ko bodo kandidati obveščeni o svojih rezultatih.  
 
 

IX. IZBOR ZA MOREBITNO ZAPOSLITEV 
 
Vpis kandidata v podatkovno zbirko ni jamstvo za ponudbo za zaposlitev. Ko se pojavi prosto 

delovno mesto, Evropska komisija pregleda podatkovno zbirko in povabi na razgovor kandidate, ki najbolj 

http://europa.eu/epso/apply/on_going_compet/reimburse/index_en.htm
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ustrezajo zahtevam delovnega mesta. Na podlagi izida razgovora bodo izbrani kandidati prejeli uradno 

ponudbo za zaposlitev. Na razgovoru bodo ocenili tudi kandidatovo znanje glavnega jezika. Kandidati, ki 

nimajo varnostnega potrdila za osebje, bodo morali, če bo to potrebno, vložiti uradni zahtevek za 

varnostno preverjanje. Izbranemu kandidatu bodo ponudili pogodbo o zaposlitvi pogodbenega uslužbenca 

3a6 v skladu s spodnjo razpredelnico. 

Pogodba Kraj dela 

 
pogodbeni 
uslužbenec 3a 
(lahko vodi v 
pogodbo za 
nedoločen čas) 

Urad za infrastrukturo in logistiko v Bruslju ter Urad za infrastrukturo in logistiko v 
Luxembourgu; Urad za vodenje in plačevanje posameznih pravic (PMO); Evropski 
urad za izbor osebja (EPSO) in Evropska šola za upravljanje (EEA), evropske agencije 
in predstavništva Evropske komisije v državah članicah ter delegacije Evropske unije 
v svetu. 

 

X. POSTOPKI PONOVNEGA PREGLEDA/PRITOŽBE 

Določbe glede postopkov ponovnega pregleda so na voljo na spletni strani urada EPSO: 

http://europa.eu/epso/apply/how_apply/importantdocuments/index_sl.htm.  

XI. KOMUNICIRANJE 

Urad EPSO pošilja vsa sporočila kandidatom v njihov račun EPSO. Kandidati morajo z rednim 

prijavljanjem v račun EPSO (najmanj dvakrat tedensko) spremljati potek izbirnega postopka in 

informacije, ki jih zadevajo. Če zaradi tehničnih težav, ki jih je mogoče pripisati uradu EPSO, teh 

informacij ne morete preveriti, morate o tem nemudoma obvestiti urad EPSO. 

Vsa obvestila in sporočila uradu EPSO pošljite prek spletne strani s kontaktnimi podatki ali spletišča eu-

careers.info.  

Zaradi jasnosti in razumljivosti besedil splošnega značaja in sporočil med uradom EPSO in kandidati bodo 
vabila na različne preskuse ter vsi dopisi med uradom EPSO in kandidati izključno v angleščini, francoščini 
ali nemščini. 
 
 

XII. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV, POVEZANI S POSTOPKOM 
PRIJAVE 

 
Urad EPSO skrbno uveljavlja načelo enakega obravnavanja kandidatov. Če bo na kateri koli stopnji 
izbirnega postopka ugotovil, da ste za ta izbirni postopek ustvarili več računov EPSO ali vložili več prijav 
ali navedli neresnične informacije, boste izključeni iz izbirnega postopka. 
 
Vsaka goljufija ali poskus goljufije se lahko kaznuje. Kandidate v zvezi s tem opozarjamo, da institucije 
zaposlujejo samo moralno neoporečne osebe. 
 
 

XIII. POSEBNE DOLOČBE  
 

a) Okoliščine ob prijavi 

1. Če ste invalid ali bi zaradi svojih posebnih okoliščin lahko imeli težave pri opravljanju 
preskusov, označite ustrezno okence na spletnem prijavnem obrazcu ter navedite potrebne 
ukrepe, ki bi vam po vašem mnenju olajšali sodelovanje na različnih preskusih, pri tem pa 
obvezno navedite referenčno številko izbirnega postopka in svojo številko kandidata. 

                                                            
6
 V skladu s členom 3a pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije in drugimi pogoji iz navedenega akta ter splošnih 

izvedbenih določb institucije, agencije ali urada. 

http://europa.eu/epso/apply/how_apply/importantdocuments/index_sl.htm
http://europa.eu/epso/about/contact/index_sl.htm
http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/
http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/
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2. Po potrditvi svoje spletne prijave nam kar najhitreje pošljite zdravniško potrdilo ali potrdilo 
pristojnega organa, ki potrjuje vašo invalidnost (kot je ustrezno). Urad EPSO bo pregledal 
dokazila in bo za vsak posamezen primer lahko sprejel posebne ukrepe, da bi tako ustregel 
(kolikor je to mogoče) upravičenim potrebam kandidata. 
Zahtevek in dokazila je treba poslati: 
bodisi po elektronski pošti na naslov EPSO-accessibility@ec.europa.eu 
bodisi po telefaksu na številko +32 22998081, s pripisom „EPSO accessibility“, 
bodisi po pošti na naslov: 
European Personnel Selection Office (EPSO) 
„EPSO accessibility“ 
(C-25) 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

 
b) Okoliščine po prijavi 

1. Če zgoraj opisane okoliščine nastopijo po preteku roka za spletno prijavo, o tem čim prej 
obvestite urad EPSO. V pisni obliki sporočite potrebne ukrepe in predložite dokumente, ki 
dokazujejo vaše okoliščine. 

2. Vse to pošljite: bodisi po elektronski pošti na naslov EPSO-accessibility@ec.europa.eu 
bodisi po telefaksu na številko +32 22998081, s pripisom „EPSO accessibility“, 
bodisi po pošti na naslov: 
European Personnel Selection Office (EPSO) 
„EPSO accessibility“ 
(C-25) 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 
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