
 

 

 

 

Številka:  10025-77/2019/2 
Datum:    9. 10. 2019  

Na podlagi 56. in 68. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07–uradno 
prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – Zzavar-E in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju: 
ZJU) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – 
ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS) Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, objavlja prosto delovno 
mesto 

 
VIŠJI SVETOVALEC v Sektorju za enake možnosti (šifra DM 10302)  
 
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto uradniško delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje 
pogoje: 
 

- končano najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska 
strokovna izobrazba (prejšnja) ali visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska 
stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali visokošolsko 
univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna 
izobrazba (prva bolonjska stopnja), 

- najmanj 4 leta delovnih izkušenj, 
- osnovna raven znanja angleškega jezika, 
- državljanstvo Republike Slovenije, 
- znanje uradnega jezika, 
- ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja 

po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več 
kot šest mesecev, 

- zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega 
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja 
izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje 
sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne 
izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na 
delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno 
stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji 
zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas 
opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi 
listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe. 
 
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno 
izobrazbo (druga bolonjska stopnja) ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma 
magisterijem znanosti.  
 
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za eno leto v primeru, da ima kandidat opravljen 
pravniški državni izpit. 
 
Osnovna raven znanja angleškega jezika se dokazuje s potrdilom o znanju jezika (zlasti potrdilom 
o opravljeni maturi, opravljenem izpitu Državnega izpitnega centra, potrdilom o opravljenem 
mednarodnem izpitu oziroma certifikatu, izjavi kandidata o izpolnjevanju pogoja osnovnega 
znanja angleškega jezika ali kakšnem drugem dokazilu). 
 
 
 
 



 

 
Delovno področje:  
 

- samostojno vodenje vsebinskega dela projekta ter koordinacija izvajanja vsebinskih 
projektnih dejavnosti, 

- samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih 
zahtevnih gradiv, 

- sodelovanje v zahtevnejših projektnih skupinah, 
- vsebinska priprava in izvedba usposabljanj, izobraževanj, konferenc, 
- priprava vmesnih in končnih tehničnih in finančnih poročil ter ostalih potrebnih gradiv, 
- koordinacija projektnih aktivnosti s partnerskimi organizacijami, 
- komunikacija in sodelovanje s financerjem, 
- opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.  

 
Prijava mora vsebovati: 
 

1. izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti 
razvidna raven izobrazbe ter datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja, 
pridobljen strokovni naziv in izobraževalna ustanova, pri kateri je bila izobrazba 
pridobljena, 

2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih 
delovnih izkušenj: kandidat navede vse dosedanje delovne izkušnje, datum sklenitve in 
datum prekinitve delovnega razmerja oziroma dela pri posameznemu delodajalcu, ter 
kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu  ter navede raven zahtevnosti dela 
(raven zahtevane izobrazbe za opravljanje dela), 

3. dokazilo ali izjavo glede osnovne ravni znanja angleškega jezika, 
4. izjavo kandidata, da: 

- je državljan Republike Slovenije, 
- ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po 

uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 
šest mesecev, 

- zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega 
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 

5. izjavo kandidata, da za namen tega postopka dovoljuje organu, ki objavlja prosto delovno 
mesto, pridobitev podatkov iz  uradne evidence. 

 
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi življenjepis v obliki Europass ter da kandidat v njej poleg 
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Prednost pri izbiri bodo 
imeli kandidati z dobrim znanjem angleškega jezika, znanjem osnovnih metod raziskovanja, 
osnovnega znanja statistike ter izkušnjami na področju projektnega dela. 
 
Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu višji svetovalec opravljal v uradniškem nazivu višji 
svetovalec III. 
 
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, do izteka projekta, 
predvidoma do dne 31. 12. 2020, s polnim delovnim časom in tri mesečnim poskusnim delom. 
Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana. 
  
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »za prosto delovno 
mesto pod šifro 10302 višji svetovalec v Sektorju za enake možnosti«, in sicer v roku 8 dni po 
objavi na spletišču državne uprave GOV.SI ter na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, 
na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 
1000 Ljubljana. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski 
naslov: gp.mddsz@gov.si pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. 
   
 
 
 
 



 

 
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 8 dni po zaključenem postopku.  
 
Informacije o izvedbi postopka dobite pri Nini Jurgec na tel. št. (01) 369 77 64, o  delovnem 
področju pa pri mag. Heleni Valas na tel. št. (01) 369 75 13. 
 
V tem besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot 
nevtralni za ženske in moške.  
  
 
 
 
 mag. Ksenija Klampfer 
 ministrica 
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