
vabi k sodelovanju kandidate in kandidatke za delo v posebnem 
vladnem projektu Predsedovanje Republike Slovenije Svetu EU 2021

Predsedovanje Svetu Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Svet EU) države 
članice Evropske unije izvajajo po načelu polletne rotacije. Posamezno 

predsedstvo v šestmesečnem obdobju vodi sestanke na vseh ravneh Sveta EU 
in ga predstavlja v razmerju do drugih institucij, vodi pa tudi sestanke, ki na 

neformalni ravni potekajo v predsedujoči državi. 

Slovenija bo predsedovala Svetu EU v drugi polovici leta 2021. Bistvena za 
uspešno izvedbo predsedovanja je tudi zaposlitev oseb, ki bodo izvajale naloge 

v zvezi s predsedovanjem. Poseben izziv so delovna mesta, neposredno 
povezana z nalogami in delovnimi področji ministrstev in vladnih služb, še zlasti 
na področjih evropskih vsebin in odnosov z javnostjo, organizacije dogodkov in 

promocije države ter prevajanja in tolmačenja. Predvidena je takojšnja zaposlitev 
(ali po dogovoru) za določen čas oziroma do najdlje 31. marca 2022. 

Če vas zanima dinamično, strokovno, timsko in zanimivo delo z možnostjo 
dodatnega izobraževanja o evropskih vsebinah, protokolu, varnosti, odnosih z 
javnostmi ter usposabljanja o praktičnih pogajalskih veščinah in z jezikovnimi 

usposabljanji tako v Sloveniji, 
kjer se bodo naloge glede na posamezna vsebinska področja 

izvajale v vladnih službah in ministrstvih,  
kakor tudi v diplomatskih predstavništvih Republike Slovenije v tujini,  

vas vabimo k sodelovanju. 

Od kandidatov pričakujemo, da:
- imajo najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih prve  
 stopnje, oziroma izobrazbo, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi,  
 pridobljeni po študijskih programih prve stopnje (za uradniška  
 delovna mesta),
- imajo najmanj V. stopnjo izobrazbe (za strokovno-tehnična delovna  
 mesta), 
- imajo najmanj sedem mesecev delovnih izkušenj,
- govorno in pisno obvladajo najmanj angleški jezik, zaželeno pa je  
 znanje tudi drugih tujih jezikov (potrdilo za najmanj raven B1 oziroma  
 višje v skladu s skupnim evropskim referenčnim okvirom za jezike),
- so državljani Republike Slovenije, niso v kazenskem postopku in  
 zoper njih ni vložena pravnomočna obtožnica, o čemer priložijo pisno  
 izjavo.

Krajšemu motivacijskemu pismu (do 250 besed), v katerem navedete tudi, katero 
področje dela vas zanima, priložite življenjepis EUROPASS.

Vlogo z vsemi prilogami pošljite najpozneje do 20. decembra 2019 
na naslov gp.kpv@gov.si.

Vse prejete vloge bo pregledala posebna strokovna komisija, ki vas bo obvestila o 
vseh nadaljnjih postopkih in možnostih sodelovanja.

REPUBLIKA SLOVENIJA
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE


