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Obr. PDM-1: sporočilo o prostem delovnem mestu  

 

Registrska številka prijave: NN75017    
 
 

Delodajalec:  MŠO: 5022860000 šifra SKD: 84.110 

 REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE 
MOŽNOSTI 
 Štukljeva cesta 44 
 1000 LJUBLJANA 
 
Upravna enota prostega delovnega mesta oz. vrste dela:  2400  LJUBLJANA   
 
Na prosto delovno mesto bomo zaposlili:  1   
 
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela:  PRAVNIK VII/1 – PRIPRAVNIK V SEKTORJU ZA DELOVNA RAZMERJA IN 
DRUGE OBLIKE DELA V DIREKTORATU ZA DELOVNA RAZMERJA IN PRAVICE IZ DELA (DM 10372) - M/Ž   
 
Podroben opis delovnega mesta:  IZVAJANJE ENOSTAVNEJŠIH PRAVNIH NALOG, SODELOVANJE PRI 
ZAHTEVNEJŠIH PRAVNIH NALOGAH, OBLIKOVANJE GRADIV S PREDLOGI UKREPOV TER OPRAVLJANJE 
DRUGIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI.   
 
 
Izobrazba po Klasius:   162  visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., 380  
Pravne vede,    
Alternativna izobrazba:  
Nacionalna pokl. kvalifikacija (certifikat):  
 

Trajanje zaposlitve:  določen čas 8 mesecev oziroma do za čas trajanja pripravništva  Vrsta zaposlitve:  polni delovni 
čas   
 
Zahtevane delovne izkušnje:  ne  Poskusno delo:  ne   
 
Zahtevan vozniški izpit kategorije:     
 
Zahtevano znanje jezikov:      
Zahtevana rač. znanja:      
 
Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo:  Kandidat vloži prijavo v 
elektronski obliki, na elektronski naslov: gp.mddsz@gov.si, ali v pisni obliki, na naslov Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, z označbo: »Pravnik VII/1 – 
pripravnik v Sektorju za delovna razmerja in druge oblike dela, DM 10372«  Prijava mora vsebovati: pisno 
izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobr., ter 
datum zaključka izobraževanja in ustanovo, na kateri je bila izobr. pridobljena. Zaželeno je, da prijava vsebuje 
kratek življenjepis v EUROPASS obliki, ter da kandidat v njem poleg formalne izobrazbe navede tudi druga 
znanja in veščine, ki jih je pridobil.  Kandidat k svoji prijavi priloži izjavo, da za namen tega postopka MDDSZ 
dovoljuje pridobitev podatkov iz uradne evidence.   
 
Zavod naj prosto delovno mesto oz. delo objavi:  v prostorih Zavoda in na spletnih straneh   
 
Rok za prijavo kandidatov:  8  dni. 
 
Način prijave kandidatov:   kandidati naj pošljejo vlogo po pošti  
  kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti  
 
Posebne zahteve delodajalca:     
 
Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ:  NINA JURGEC, 01 369 77 64, nina.jurgec@gov.si   
Kontakt delodajalca za BO:  MDDSZ ., 01 369 77 24, gp.mddsz@gov.si   
 
Posredovanje ZRSZ:     
 
Poskusno delo:  ne   
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Datum sprejema prijave:  8.8.2019  Datum objave v prostorih zavoda:  9.8.2019   
Rok za prijavo kandidatov:  17.8.2019  


