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Obr. PDM-1: sporočilo o prostem delovnem mestu  

 

Registrska številka prijave: NP22089    
 
 

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:  PODSEKRETAR V SEKTORJU ZA ANALIZE IN RAZVOJ V DIREKTORATU ZA 
DELOVNA RAZMERJA IN PRAVICE IZ DELA (ŠIFRA DM 10100) - M/Ž   
 
Podroben opis delovnega mesta:  -IZVAJANJE STROKOVNIH NALOG IN NEPOSREDNA POMOČ PRI VODENJU NA 
DELU DELOVNEGA PODROČJA MINISTRSTVA OZIROMA NOTRANJE ORGANIZACIJSKE ENOTE,-
SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV,-VODENJE IN 
SODELOVANJE V NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTNIH SKUPINAH,-OPRAVLJANJE DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH 
NALOG.   
 
 
Izobrazba po Klasius:   170  visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., ,  
  
Alternativna izobrazba:  
Nacionalna pokl. kvalifikacija (certifikat):  
 

Trajanje zaposlitve:  določen čas  do za čas nadomeščanja začasno odsotne javne uslužbenke, predvidoma do 
31.7.2023  Vrsta zaposlitve:  polni delovni čas   
 
Zahtevane delovne izkušnje:  6 let   Poskusno delo:  3 meseci   
 
Zahtevan vozniški izpit kategorije:     
 
Zahtevano znanje jezikov:      
Zahtevana rač. znanja:      
 
Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo:  Prijava mora vsebovati: izjavo o 
izpolnj. pogoja glede zaht. izobr., (razvidna mora biti stopnja in smer izobr. ter leto in ustanova, na kateri je bila 
izobr. pridoblj.), opis delovnih izkušenj (razvidno mora biti izpolnj. pogoja glede zaht. delovnih izkušenj), izjavo 
kandidata, da je državljan RS, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklep. kazn. dejanja, ki se preganja po 
uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev, da zoper njega 
ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklep. kazn. dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ter da 
za namen tega nateč. postopka dovoljuje organu, ki objavlja natečaj, pridobitev podatkov iz uradne evidence. 
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »za prosto delovno mesto pod šifro 
10100 podsekretar v Sektorju za analize in razvoj« in sicer v roku 8 dni po objavi na spletišču državne uprave 
GOV.SI ter na spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje na naslov: MDDSZ, Štukljeva cesta 
44, Ljubljana. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: 
gp.mddsz@gov.si (veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom).Podrobnejše informacije v zvezi z 
javnim natečajem so objavljene na: spletnem mestu državne uprave: https://www.gov.si/zbirke/delovna-mesta/. 
  
 
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:  TINA PUSTOSLEMŠEK, 01 369 77 28 , tina.pustoslemsek@gov.si   
Kontakt delodajalca za BO:  MDDSZ ,, 01 369 77 00, gp.mddsz@gov.si   
 
Posredovanje ZRSZ:     
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Poskusno delo:  3 meseci   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum sprejema prijave:  28.8.2019  Datum objave v prostorih zavoda:  29.8.2019   
Rok za prijavo kandidatov:  6.9.2019  


