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Objava prostega delovnega mesta Strokovni sodelavec VII/1 (m/ž) (šifra DM J017135) 

Datum objave razpisa: 21. september 2021 

Rok: 23. september 2021 do 23:59 

Šentjur, 21. 9. 2021 

Na podlagi prvega odstavka 25. člena Zakon 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, 22/19 – ZPosS, 81/19 in 203/20 – ZIUPOPDVE) Razvojna 
agencija Kozjansko, Ulica skladateljev Ipavcev 17, 3230 Šentjur,  

objavlja 

PROSTO DELOVNO MESTO: STROKOVNI SODELAVEC VII/1 (m/ž) za nedoločen čas:  

Kandidati, ki se bodo prijavili za prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s 
področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:  

• specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnji) ali najmanj visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnji) ali 
najmanj visokošolski strokovni izobrazbi (1. bolonjski stopnji) ali najmanj visokošolski univerzitetni 
izobrazbi (1. bolonjski stopnji), 

• najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj. 

Opis del in nalog, ki se opravljajo na tem delovnem mestu, so naslednje:  
• sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih gradiv, 
• samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil, 
• sodelovanje pri pripravi letnega programa dela in finančnega načrta, 
• vodenje in odločanje v upravnih postopkih, 
• pomoč pri organizaciji in izvajanju delavnic (animacijskih, motivacijskih, izobraževalnih), z namenom 

informiranja in usposabljanja lokalnih skupnosti in lokalnega prebivalstva, 
• informiranje ciljnih skupin (upravljanje s družbenimi omrežji, pošiljanje in priprava spletnih novičnikov, 

ažuriranje spletnih strani, osnovna novinarska dela),  
• priprava informacij in gradiv za ciljne skupine (grafično oblikovanje, potrebno je poznavanje oblikovalskih 

programov Adobe), 
• spremljanje občinskih, državnih, evropskih razpisov s področja dela, 
• udeležba na usposabljanjih, tematskih delavnicah, konferencah, ki se vsebinsko in tematsko navezujejo 

na razvoj podeželja, 
• sodelovanje z lokalnim okoljem, ustanoviteljem in drugimi organi na področju delovanja, 
• organizacija in izvedba posameznih kulturno-turističnih prireditev ter sodelovanje z drugimi organizatorji 

prireditev, 
• sodelovanje z Občino Šentjur pri izvedbi različnih kulturnih programov in projektov, ki so posredno ali 

neposredno povezani z občino, 
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• vodnje projektov vezanih na turistično promocijo, 
• priprava turističnih produktov in njihovo trženje, 
• povezovanje deležnikov na področju delovanja kulture in turizma (kulturnih in turističnih društev, javnih 

zavodov, lokalnih ponudnikov) 
• pripravljenost za opravljanje različnih del, ko ni polno zaseden s svojim delom, 
• samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog in del, 
• ostale naloge po nalogu nadrejenega in upravljavca objekta. 

 
 Želena znanja, sposobnosti in kompetence: 

• organizacijske sposobnosti, 
• delo z računalnikom (okolje Windows, Microsoft Office, Internet, e-pošta, InDesign, Illustrator), 
• aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika, 
• prednost pri vključitvi bodo imeli kandidati, ki imajo izkušnje pri izvajanju dela na področjih turizma, 

kulture ter imajo dokazila o izpolnjevanju prednostnih pogojev in referenc o udejstvovanju na teh 
področjih. 

Od kandidatov pričakujemo pripravljenost za samostojno in skupinsko delo, samoiniciativnost in komunikativnost, 
zanesljivost in natančnost, pripravljenost za nadgrajevanje strokovnega znanja, nekonfliktnost in smisel za delo z 
ljudmi, sposobnost navezovanja stikov z upravičenci. 

Prijava mora vsebovati: 

- pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna 
stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na 
kateri je bila izobrazba pridobljena, 

- pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katerih je razvidno izpolnjevanje 
pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. V izjavi kandidat navede datum (dan, mesec, leto) 
sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu ter kratko opiše 
delo (z navedbo stopnje zahtevnosti del in nalog, npr. ali gre za V., VI/1, VI/2 stopnjo 
zahtevnosti), ki ga je opravljal pri tem delodajalcu, 

- prijava na prosto delovno mesto naj vsebuje kratek življenjepis, v katerem kandidat poleg 
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Namesto pisnih izjav 
lahko kandidat predloži tudi fotokopije dokazil, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogojev. 

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje s polnim delovnim časom, za nedoločen čas in s 
trimesečnim poskusnim delom.  

Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Razvojne agencije Kozjansko, Ulica skladateljev Ipavcev 17, 3230 
Šentjur ter po potrebi na terenu. 
 
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Za prosto delovno mesto Strokovni 
sodelavec VII/1« na naslov: Razvojna agencija Kozjansko, Ulica skladateljev Ipavcev 17, 3230 Šentjur, in sicer v 
roku 3 delovnih dni po objavi na spletni strani Razvojne agencije Kozjansko.  
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Razpisna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi dokazil, priloženih k prijavi, na 
podlagi razgovora s kandidati ali s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem znanja. 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najpozneje v 8 dneh po končanem izboru najprimernejšega kandidata za 
zaposlitev na razpisano delovno mesto. 

Prijava, poslana priporočeno po pošti, se šteje kot pravočasna, če je oddana na pošto zadnji dan roka za prijavo. 

Informacije o izvedbi postopka daje Maša Jazbec, tel. 03/747-13-07, informacije o delovnem področju pa Jure 
Raztočnik, tel. 03/747-13-07.  

V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 
moške in ženske.        

                                                                                                              Razvojna agencija Kozjansko 
                                                                                                                              direktor 
                                                                                                                   Jure Raztočnik l. r. 
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