
RAZPIS ZA PRIJAVO INTERESA   

ZA POGODBENE USLUŽBENCE 

 

OHIM/CAST/15/2015 

Uradnik za intelektualno lastnino – funkcionalna skupina III (FS III) 

Strokovnjak za intelektualno lastnino – funkcionalna skupina IV (FS IV) 

 

 

Rok za prijavo: 

21. december 2015 do 12.00 po bruseljskem času 

 

Urad za usklajevanje na notranjem trgu (UUNT) objavlja izbirni postopek, na podlagi 

katerega bo oblikoval podatkovno zbirko kandidatov, med katerimi bodo izbrali pogodbene 

uslužbence.  Izbirni postopek bo organiziran s tehnično pomočjo Evropskega urada za izbor 

osebja (EPSO). 

 

Podatkovna zbirka se bo uporabljala izključno za namene urada UUNT za prosta delovna 

mesta v Alicanteju, Španija. 

 

Delovni pogoji teh uslužbencev so opredeljeni v Pogojih za zaposlovanje drugih uslužbencev 

Evropske unije (PZDU) pod pogoji za pogodbene uslužbence iz člena 3a. Celotno besedilo 

tega dokumenta je na voljo na spletnem mestu http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20110101:SL:PDF 

(poglavje IV, str. 215). 

 

Število razpoložljivih delovnih mest ustreza potrebam urada UUNT za obdobje 2016–2019. 

Pogodbe se sklenejo za začetno obdobje največ petih let in se lahko obnovijo samo enkrat za 

določen čas, ki ni daljši od petih let. 

 

Kandidati se lahko prijavijo le za eno funkcionalno skupino: 

 

Uradnik za intelektualno lastnino – funkcionalna skupina III (FS III) 

Strokovnjak za intelektualno lastnino – funkcionalna skupina IV (FS IV) 

 

Kandidate opozarjamo, da razpisi za prijavo interesa za pogodbene uslužbence navadno 

privabijo veliko število visoko usposobljenih kandidatov. Poleg tega bo za ta razpis le 

omejeno število kandidatov, evidentiranih v podatkovni zbirki, uvrščeno v ožji izbor, 

opravljalo preskus in razgovor ter nazadnje prejelo ponudbo za zaposlitev. 

 

NALOGE POGODBENEGA USLUŽBENCA 

Pogodbeni uslužbenec bo pod nadzorom uradnika ali začasnega uslužbenca opravljal naloge 

na področju intelektualne lastnine. 

 

Iskani profili: 

 

FS III – uradnik za intelektualno lastnino 

Zagotavljati podporo dejavnostim, povezanim z varstvom znamk Skupnosti (CTM) in 

registriranih modelov Skupnosti (RCD) ter intelektualne lastnine na splošno. 

 

Naloge lahko na primer vključujejo: zagotavljanje podpore pri preizkušanju vseh vidikov v 

zvezi s prijavami za znamko Skupnosti in registrirani model Skupnosti ter registracijami 

znamke Skupnosti in registriranega modela Skupnosti, zagotavljanje podpore dejavnostim v 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20110101:SL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20110101:SL:PDF
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zvezi s pravicami intelektualne lastnine na splošno, vključno z izvajanjem sodelovalnih in 

konvergenčnih projektov. 

 

Zahtevajo se izkušnje na področju intelektualne lastnine, zlasti z opravljanjem tehničnih 

nalog, povezanih s prijavami za znamke in modele ter registracijami znamk in modelov. Za te 

naloge se zahteva sposobnost zagotavljanja upravne in tehnične podpore ter zelo dobro 

poznavanje standardne pisarniške programske opreme. 

 

FS IV – strokovnjak za intelektualno lastnino 

Sodelovati v dejavnostih, povezanih z varstvom znamk Skupnosti (CTM) in registriranih 

modelov Skupnosti (RCD) ter intelektualne lastnine na splošno; prispevati k sodelovalnim in 

usklajevalnim ukrepom, ki se izvajajo v povezavi z nacionalnimi uradi za intelektualno 

lastnino v Evropski uniji. 

 

Naloge lahko na primer vključujejo: obravnavo vseh vidikov v zvezi s prijavami za znamko 

Skupnosti in registrirani model Skupnosti ter registracijami znamke Skupnosti in 

registriranega modela Skupnosti; zagotavljanje pravnega svetovanja in reševanje sporov, 

zbiranje, analiziranje in razširjanje informacij in podatkov o pravicah intelektualne lastnine. 

 

Zahtevajo se izkušnje na področju intelektualne lastnine. Za te naloge se zahteva sposobnost 

dela v mednarodnem/večkulturnem okolju, sposobnost hitrega prevzemanja pobud ter 

izkušnje z delom v skupini. 

 

 

POGOJI ZA PRIJAVO 

Evropske institucije in agencije izvajajo politiko enakih možnosti in sprejemajo prijave brez 

razlikovanja glede na spol, raso, barvo kože, narodno ali socialno pripadnost, genetske 

značilnosti, jezik, veroizpoved ali prepričanje, politično ali drugo mnenje, pripadnost narodni 

manjšini, premoženje, rojstvo, invalidnost, starost, zakonski stan, družinske razmere ali 

spolno usmerjenost. 

 

Na dan potrjevanja vaše prijave morate izpolnjevati VSE naslednje pogoje: 

 

Splošni 

pogoji 
 Biti morate državljan države članice EU. 

 Izpolnjevati morate vse nacionalne zakonske obveznosti glede služenja 

vojaškega roka. 

 Izpolnjevati morate značajske zahteve za opravljanje zadevnih nalog. 

 Biti morate fizično sposobni opravljati svoje delo. 

 

Posebni 

pogoji: 

jeziki 

 Jezik 1: znanje enega od 24 uradnih jezikov EU vsaj na stopnji C1. 

 Jezik 2: znanje angleščine, francoščine, nemščine, italijanščine ali španščine 

vsaj na stopnji B2; jezik 2 ne sme biti isti kot jezik 1. 

 

Uradni jeziki Evropske unije so: BG (bolgarščina), CS (češčina), DA (danščina), 

DE (nemščina), EL (grščina), EN (angleščina), ES (španščina), ET (estonščina), FI 

(finščina), FR (francoščina), GA (Irska), HR (hrvaščina), HU (madžarščina), IT 

(italijanščina), LT (litovščina), LV (latvijščina), MT (malteščina), NL 

(nizozemščina), PL (poljščina), PT (portugalščina), RO (romunščina), SK 

(slovaščina), SL (slovenščina), SV (švedščina). 

 

Kandidate obveščamo, da so bile možnosti izbire drugega jezika v tem izbirnem 
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postopku opredeljene v skladu z interesom organizacije, saj morajo biti 

novozaposleni uslužbenci sposobni nemudoma začeti opravljati delo in se pri 

vsakdanjem delu učinkovito sporazumevati. V nasprotnem primeru bi bilo resno 

ogroženo učinkovito delovanje institucij in/ali agencij. 

 

Z Uredbo Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o blagovni znamki 

Skupnosti, kakor je bila spremenjena in kodificirana z Uredbo Sveta (ES) 

št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti, je bil 

ustanovljen Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), ki je 

neodvisen pri reševanju tehničnih težav ter je pravno, upravno in finančno 

samostojen. 

 

Člen 119(2) navedene uredbe določa posebno jezikovno ureditev urada UUNT: 

delovni jeziki urada UUNT so španščina, angleščina, francoščina, nemščina in 

italijanščina. 

 

Za podrobnosti o jezikovnih ravneh glej skupni evropski referenčni okvir za 

jezike (https://europass.cedefop.europa.eu/sl/resources/european-language-levels-

cefr). 

 

Posebni 

pogoji: 

izobrazba in 

delovne 

izkušnje 

Za FS III: 

 Z diplomo potrjena visokošolska izobrazba in ustrezne enoletne delovne 

izkušnje ali 

 z diplomo potrjena srednješolska izobrazba, ki omogoča nadaljevanje 

izobraževanja na visokošolski ravni, in ustrezne štiriletne delovne izkušnje. 

 

Za FS IV: 

 Vsaj trileten, z diplomo potrjen zaključen univerzitetni študij in najmanj tri 

leta ustreznih delovnih izkušenj. 

 

Diplome, pridobljene zunaj Evropske unije do roka za oddajo prijav, mora 

nostrificirati pristojni nacionalni organ države članice. 

 

Ko kandidati spletno prijavo potrdijo, izbranih jezikov ne morejo več spremeniti. 

 

IZBIRNI POSTOPEK 

Izbirni postopek vključuje naslednje faze: 

 

1) Kadrovske službe pregledajo podatkovno zbirko prijavljenih kandidatov. 

2) Predizbor: preskus zmožnosti razumevanja 

3) Preskus usposobljenosti 

4) Razgovor za zaposlitev 

5) Zaposlitev 

 

Opozarjamo vas, da vpis v podatkovno zbirko ne zagotavlja zaposlitve. Da bi bili upravičeni 

do ponudbe za zaposlitev, morate izpolnjevati pogoje za udeležbo in uspešno opraviti prve 

štiri faze, ki so opisane zgoraj. 

 

https://europass.cedefop.europa.eu/sl/resources/european-language-levels-cefr
https://europass.cedefop.europa.eu/sl/resources/european-language-levels-cefr
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1) Kadrovske službe pregledajo podatkovno zbirko prijavljenih kandidatov. 

Kadrovske službe (UUNT) v skladu s potrebami pregledajo podatkovno zbirko in v ožji izbor 

uvrstijo omejeno število kandidatov, ki na podlagi informacij, navedenih v prijavi, najbolj 

ustrezajo zahtevam delovnega mesta. 

 

2) Predizbor: preskus zmožnosti razumevanja 

Če ste uvrščeni na ožji seznam, boste povabljeni k opravljanju več preskusov zmožnosti 

razumevanja.  Preskusi bodo najverjetneje potekali v prostorih urada UUNT v Alicanteju. 

Da bi uspešno prestali predizbor, morate doseči najnižje zahtevano število točk, kot je 

navedeno v spodnji preglednici. 

 

Upoštevati morate, da se rezultati uspešno opravljenih preskusov zmožnosti razumevanja 

evidentirajo in ostanejo veljavni. Preskusov vam ne bo treba opravljati znova. 

 

Preskusi zmožnosti razumevanja bodo sestavljeni iz več podpreskusov za oceno kandidatovih 

zmožnosti razumevanja, kakor je določeno v spodnji preglednici. Taki preskusi se opravljajo 

na računalniku in so izbirnega tipa. Kandidati bodo te preskuse opravljali v svojem drugem 

jeziku. 

 

 

Oblika preskusa 

 

Trajanje 

preskusa 

Jezik 

preskusa 

Najvišje 

število 

točk 

Najnižje zahtevano število 

točk 

FS III FS IV 

Podpreskus 

(a) 

Verbalno 

razumevanje 

(vprašanja 

izbirnega 

tipa) 

 

18 minut 

Drugi 

jezik 

kandidata 

(L2) 

 

10 

 

5/10 

 

6/10 

Podpreskus 

(b) 

Numerično 

razumevanje 

(vprašanja 

izbirnega 

tipa) 

 

10 minut 

Drugi 

jezik 

kandidata 

(L2) 

 

5 

 

Skupno 

najmanjše 

število točk 

za preskusa 

(b) in (c) je 

8/15 

 

Skupno 

najmanjše 

število točk 

za preskusa 

(b) in (c) je 

9/15 
Podpreskus 

(c) 

Abstraktno 
razmišljanje  
(vprašanja 

izbirnega tipa) 

 

10 minut 

Drugi 

jezik 

kandidata 

(L2) 
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Kandidati, ki se prijavijo za funkcionalno skupino FS IV in ne dosežejo najnižjega 

zahtevanega števila točk, so na podlagi predhodnega soglasja (ki ga je treba navesti v 

odgovoru na povabilo k opravljanju preskusov) prerazvrščeni v funkcionalno skupino III, če 

dosežejo zadostno število točk za to funkcionalno skupino. Kandidati, ki ne dosežejo 

najnižjega zahtevanega števila točk, preskusa niso uspešno opravili. 

 

3) Preskus usposobljenosti 

Kandidati bodo opravljali preskus usposobljenosti, da se oceni njihovo znanje na področju 

intelektualne lastnine. Kandidati morajo ta preskus opravljati v enem od petih delovnih 

jezikov UUNT, ki jih določi urad, v skladu s posameznim zahtevanim profilom delovnega 

mesta. Preskus se lahko opravlja na računalniku ali na papirju ali pa ima obliko praktičnega 

preverjanja. 
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Oblika 

preskusa 

Trajanje 

preskusa 

Jezik 

 

preskusa 

Najvišje število 

točk  

Najnižje 

zahtevano 

število točk  

Preskus na 

izbranem 

področju 

 

45 minut 

ES ali EN ali FR 

ali DE ali IT   

 

50 

 

25 

 

Preskus usposobljenosti bo najverjetneje potekal v prostorih urada UUNT v Alicanteju. 

 

 

4) Razgovor za zaposlitev 

Na razgovoru se bodo preverile splošne sposobnosti kandidata in njegova usposobljenost na 

ustreznem področju. 

Razgovor bo potekal v enem od petih delovnih jezikov urada UUNT. Razgovor bo 

najverjetneje potekal v prostorih urada UUNT v Alicanteju. 

 

5) Zaposlitev 

Če izpolnjujete vsa merila za upravičenost in uspešno opravite predizbirne preskuse, preskus 

usposobljenosti in razgovor, boste morda prejeli formalno ponudbo za zaposlitev. 

 

Pred zaposlitvijo boste pozvani k predložitvi izvirnikov dokazil in potrdil, da se preverijo 

informacije iz vaše prijave in potrdi vaša upravičenost.  Če se bo v kateri koli fazi postopka 

ugotovilo, da so predložene informacije neresnične, boste izključeni iz izbirnega postopka, 

vaša prijava pa izbrisana iz podatkovne zbirke. 

 

KAKO, KDAJ IN KJE VLOŽITI PRIJAVO 

Prijaviti se morate prek spleta (http://europa.eu/epso/apply/jobs/index_en.htm) v svojem 

uporabniškem računu EPSO 

(https://europa.eu/epso/application/passport/login.cfm?langsub=ok&lang=en) in izbrati sklic, 

ki ustreza profilu in funkcionalni skupini, kot je navedeno v nadaljevanju. Obrazec za prijavo 

mora biti izpolnjen v angleščini, francoščini, nemščini, italijanščini ali španščini. Vsi 

kandidati, ki se bodo odzvali na razpis, bodo evidentirani v podatkovni zbirki, ki bo veljavna 

eno leto z možnostjo podaljšanja. 

 

Uradnik za intelektualno lastnino – funkcionalna skupina III (FS III) 

Strokovnjak za intelektualno lastnino – funkcionalna skupina IV (FS IV) 

 

Vnosi v zavihke v zvezi s preverjanjem dodatnih sposobnosti se ne bodo uporabili za 

razvrščanje ali izločanje kandidatov, temveč kot dopolnilna informacija za usklajevanje 

zahtev posameznega delovnega mesta ter kvalifikacij in izkušenj kandidatov. 

 

 

V zvezi s tem razpisom morate upoštevati, da prijave, potem ko ste jo že potrdili, ni več mogoče 

spremeniti. Vnesene podatke obdela urad EPSO, da bi tako uradu UUNT pomagal pri 

organizaciji izbirnega postopka. 

 

Rok za potrditev prijave je 21. 12. 2015 do 12.00 (opoldan) po bruseljskem času. 

 

file:///C:/Users/carunca/Desktop/Requests%20for%20Studio/online
http://europa.eu/epso/apply/jobs/index_en.htm
http://europa.eu/epso/apply/how_apply/index_en.htm
https://europa.eu/epso/application/passport/login.cfm?langsub=ok&lang=en
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KOMUNIKACIJA Z URADOM UUNT 

Komunikacija v zvezi z vsemi fazami postopka poteka po e-pošti.  Za vsa vabila na 

opravljanje preskusov izbirnega postopka in na razgovor ter vse dopisovanje med kandidati in 

uradom UUNT se uporablja pet delovnih jezikov urada UUNT (angleščina, francoščina, 

nemščina, italijanščina in španščina). 

Stik s kandidati se vzpostavi po e-pošti, poslani na e-naslov, ki so ga ti navedli v svojem 

uporabniškem računu EPSO. Kandidati morajo redno preverjati e-pošto (ne svojega 

uporabniškega računa EPSO) in informacije, ki se nanašajo na njihovo prijavo. 

 

Kandidati se lahko obrnejo na urad UUNT na naslednjem e-naslovu: 

contractagentselection@oami.europa.eu. 

 

 

VLOŽITEV ZAHTEVKA ZA PREGLED/SPROŽITEV PRITOŽBENEGA POSTOPKA 

1. ZAHTEVKI ZA PREGLED 

 

V primeru tehničnih težav, ki kandidatu preprečujejo prijavo, je treba urad EPSO o tem 

nemudoma obvestiti še isti dan, in sicer prek spletnega obrazca, ki je na voljo na njegovem 

spletišču. 

 

Kar zadeva vsebino preskusov zmožnosti razumevanja in/ali preskusa usposobljenosti, je 

treba zahtevek za korektivne ukrepe poslati čim prej, najpozneje pa v desetih koledarskih 

dneh od datuma preskusa na e-naslov contractagentselection@oami.europa.eu. 

 

Kandidat mora v zahtevku navesti svojo kandidatno številko, informacije, potrebne za 

opredelitev vrste domnevne napake, in razloge, zaradi katerih je po njegovem mnenju 

potreben pregled. 

 

Zahtevki, ki bodo prejeti po izteku roka ali iz katerih ne bo jasno razvidno, kaj naj bi 

bilo pri posameznem vprašanju nepravilno, se ne bodo upoštevali. 

 

2. PRITOŽBE 

 

Upoštevati morate, da je ustrezni organ za vložitev upravne pritožbe na podlagi člena 90(2) 

Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije urad UUNT (organ, pooblaščen za 

sklepanje pogodb), zato je treba vse takšne zahtevke poslati 

po pošti na naslov: 

OHIM 

Avenida de Europa, 4 

E-03008 Alicante 

Španija 

 

ali na e-naslov 

contractagentselection@oami.europa.eu 

 

Če je pritožba zavrnjena izrecno ali molče (po preteku štirih mesecev od datuma vložitve 

pritožbe v skladu s členom 90(2)), lahko vložite pravno sredstvo na podlagi člena 270 

Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 91 Kadrovskih predpisov. 

mailto:contractagentselection@oami.europa.eu
mailto:contractagentselection@oami.europa.eu
mailto:contractagentselection@oami.europa.eu
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Podrobne informacije o postopku za vložitev pravnega sredstva in izračun rokov so na voljo 

na spletni strani Sodišča za uslužbence Evropske unije: 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230. 

 

RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV, POVEZANI S PRIJAVO 

Urada EPSO in UUNT zelo skrbita za spoštovanje načela enakega obravnavanja. Če na kateri 

koli stopnji postopka ugotovita, da so kandidati ustvarili več uporabniških računov EPSO, 

vložili več prijav za ta izbirni postopek ali podali napačne navedbe, se izključijo iz izbirnega 

postopka. 

 

Kandidati so lahko kaznovani za vsako goljufijo ali poskus goljufije. Zato kandidate 

opozarjamo, da institucije/agencije zaposlujejo samo moralno popolnoma neoporečne osebe. 

 

MOREBITNI POSEBNI UKREPI ZARADI INVALIDNOSTI 

 

1. Kandidati invalidi ali kandidati, ki bi lahko zaradi posebnega položaja imeli težave 

pri opravljanju preskusa, morajo označiti ustrezno okence na spletni prijavnici ter 

navesti ukrepe, ki se jim zdijo potrebni, da bi lažje opravljali preskus, pri čemer 

morajo navesti številko izbirnega postopka in številko svoje prijave (ter poskrbeti, 

da ta podatka obvezno navedejo). 

2. Kandidati morajo po potrditvi spletne prijave čim prej poslati zdravniško potrdilo 

ali potrdilo pristojnega organa o statusu invalida (kar koli je ustrezno). Po pregledu 

dokazil bodo lahko sprejeti posebni ukrepi, prilagojeni posameznemu primeru, da se 

čim bolj ugodi zahtevkom, ki se štejejo za upravičene. 

Zahtevke in dokazila je treba poslati 

na e-naslov: contractagentselection@oami.europa.eu 

ali po pošti na naslov: 

OHIM 

Human Resources Department 

(Contract agent selection) 

Avenida de Europa, 4 

E-03008 Alicante 

Španija  

 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230

