
  
 
Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo,  
turizem in mladino Radlje ob Dravi 
Mariborska cesta 4 
2360 Radlje ob Dravi 
 
 
 
 
Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013 in 78/2013, v 
nadaljevanju: ZDR-1), Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi, 
Mariborska cesta 4, 2360 Radlje ob Dravi, objavlja 
 
prosto strokovno delovno mesto za določen čas, čas trajanja projekta od 1. 1. 2017 do 31. 9. 2021. 
 
 

PODROČNI SVETOVALEC III (šifra delovnega mesta: I017113)  
 
 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo 
predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:  
 
- najmanj specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska strokovna izobrazba 

(prejšnja) ali visokošolska strokovna izobrazba ali visokošolska univerzitetna izobrazba, 
- najmanj 3 leta delovnih izkušenj po pridobljeni zahtevani izobrazbi na področju dela z ranljivimi 

ciljnimi skupinami, ki bodo vključene v projekt (družine/osebe z nizko delovno intenzivnostjo; 
osebe, zlasti otroci in mladi, ki tvegajo socialno izključenost; starejši, zlasti tisti iz socialno 
ogroženih okolij; družine, v katerih so bile zaznane slabe starševske kompetence; otroci in mladi s 
posebnimi potrebami; migrantski in begunski posamezniki in družine, zlasti otroci in mladi iz teh 
družin; enostarševske družine; invalidi), 

- tekoče znanje slovenskega jezika, vozniški izpit B kategorije, osnovno računalniško znanje 
(urejevalniki besedil, delo s preglednicami…). 

 
Opis del in nalog delovnega mesta:  
 

- priprava vsebine in izvajanje posameznih vsebin projekta,  
- administrativna dela, 
- vodenje dokumentacije, 
- podajanje informacij o projektu, 
- druga dela in naloge po navodilih vodje projekta in direktorja. 

 
Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati: 
 

1. dokazila o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna 
stopnja/raven in smer/področje izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba  
pridobljena, 

2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih     
delovnih izkušenj na primerljivem delovnem mestu ter priložena ustrezna dokazila, ki to 
potrjujejo,  

 
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej, poleg formalne 
izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. 
 
Izbira kandidata bo potekala na podlagi pregleda predhodno predložene dokumentacije. Z izbranim 
kandidatom bo sklenjena Pogodba o zaposlitvi za določen čas, čas trajanja projekta od 1. 1. 2017 do 31. 
9. 2021 s polnim delovnim časom in s poskusnim delom v trajanju 3 mesecev. 
 



Zaposlitev ustreznega kandidata se bo izvedla le v primeru, da bo delodajalec izbran na Javnem razpisu 
za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov MDDSZ. 
 
Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo »za javno objavo – Področni 
svetovalec III« na naslov: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi,   
Mariborska cesta 4, 2360 Radlje ob Dravi in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Zavoda 
Republike Slovenije za zaposlovanje (16. 12. 2016). Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je 
pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo.  
 
Neizbrani kandidati bodo o neizboru pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku 
izbire. Dodatne informacije o izvedbi postopka lahko pridobite na tel. 02 887 32 88. 
 
V objavi o prostem delovnem mestu se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot 
nevtralen tako za ženske kot moške. 
 
 
Datum: 14. 12. 2016    
 
 
 
 
                                                                                                                     Direktor: 
                                                                                                                     Milan Šarman, dipl. ekon.                                                                          


