
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 – M/Ž 

Podroben opis delovnega mesta:  

Zap. št. DM po Katalogu funkcij, DM in nazivov: 2927 

Šifra F-DM: J017103  

Šifra N: 0  

Splošni in posebni pogoji: splošni pogoji so določeni z zakonom, visoka strokovna izobrazba ustrezne 

smeri (VII/2), delovne izkušnje pri projektnem delu, delo z računalnikom, tekoče znanje angleškega 

jezika, vozniški izpit B kategorije.  

Opis delovnega mesta: koordinator v okviru večgeneracijskega centra Skupaj, koordinacija projekta, 

delna izvedba delavnic in predavanj, koordinacija delavnic za ranljive skupine; spremljanje 

načrtovane  finančne konstrukcije za projekte po postavkah, redno ažuriranje podatkov in vodenje 

dokumentacije, izbira podizvajalcev in opreme skladno z zakonom o javnem naročanju, povezovanje s 

strokovnimi institucijami in strokovnimi izvajalci projektov, sodelovanje pri organizaciji in izvedbi 

promocije projektov, evalvacija in diseminacija projektnih rezultatov, vsebinsko in finančno 

poročanje financerju, ažuriranje spletnih strani, mreženje  vseh deležnikov, uresničevanje nalog v 

skladu z LDN in po navodilih direktorja, spremljanje novosti na svojem področju dela, permanentno 

izobraževanje in usposabljanje na svojem področju dela, priprava in izdelava gradiv, mesečnih in 

letnih poročil, analiz, statistik in pravočasno oddajanje le-teh direktorju oziroma vodji organizacijske 

enote, sodelovanje pri planiranju  poslovne in razvojne politike Ljudske univerze Kočevje, sodelovanje 

pri pripravi LDN in poročil o delu Ljudske univerze Kočevje, priprava lastnega LDN, operativnih 

načrtov dela in poročil o realizaciji, izvajanje nalog v skladu z LDN, skrb za osebni, strokovni razvoj in 

razvoj delovnega področja, opravljanje dodatnih nalog, za katere je usposobljen ali sposoben po 

nalogu direktorja.  

Delavec je za opravljeno delo, odgovoren vodji organizacijske enote Ljudska univerza Kočevje 

neposredno ter direktorju javnega zavoda.  

Poskusno delo: 3 mesece  

Odpovedni rok: v skladu z določbami KP VIZ  

Delovne razmere:  

 delovni čas pretežno v dopoldanskem času, pogosto v popoldanskem času,  

 občasno terensko delo,  

 delo z računalnikom. 

Izobrazba: univerzitetna izobrazba, druga stopnja 

Trajanje zaposlitve: določen čas, od 1.3.2019 do 31.12.2019 

Zahtevane delovne izkušnje: 6 let 

Zahtevan vozniški izpit kategorije B 

Zahtevano znanje jezikov: angleški zelo dobro 

Zahtevana rač. znanja: urejevalniki besedil – zahtevno, delo s preglednicami – zahtevno 



Druga potrebna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo: kandidat mora 

imeti dobre organizacijske sposobnosti, nujne so zahtevane delovne izkušnje – najmanj 6 let po 

pridobljeni univerzitetni izobrazbi, na področju dela z ranljivimi skupinami (kot na primer Romi, 

starejši, mlajši, osebe s posebnimi potrebami, osipniki, družine …). Kandidat mora imeti občutek in 

veselje za delo z ljudmi. Delo poteka na lokaciji Kočevje ter nekajkrat mesečno na lokaciji Sodražica in 

Kostel. Kandidati naj pošljejo pisne vloge z življenjepisom in natančno opredeljenimi delovnimi 

izkušnjami, še posebej z ranljivimi skupinami, z natančno opredeljeno vsebino dela in organizacijo, 

kjer je oseba opravljala delo z ranljivimi ter dokazili o izpolnjevanju izobrazbenih pogojev po pošti na 

naslov Ljudska univerza Kočevje, Trg Zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ali po elektronski pošti na 

melita.orazem@lu-kocevje.si 

Objava tudi na naslednji UE: Grosuplje, Novo mesto, Ribnica, Ljubljana 

Rok za prijavo: 5 dni od dneva objave 

Kontaktna oseba: Melita Oražem, 01 8938 270, melita.orazem@lu-kocevje.si 
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