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Zadeva: Razpis za : 

 1x delovno mesto za PODROČNI SVETOVALEC II - PODROČJE 
PSIHOSOCIALNEGA SVETOVANJA šifra delovnega meta I017112 – NEDOLOČEN 
ČAS 

in 

 1x  delovno mesto za PODROČNI SVETOVALEC II - PODROČJE 
PSIHOSOCIALNEGA SVETOVANJA šifra delovnega meta I017112 – DOLOČEN ČAS 
za 1 leto 

 

Število prostih delovnih mest: 1 NEDOLOČEN ČAS in 1 DOLOČEN ČAS za 1 leto 

 

Opis del in nalog za obe delovni mesti :  

- oblikovanje in izvajanje programa psihosocialne podpore v kombinaciji s 
psihosocialnim svetovanjem z mladim;  

- spoznavanje lokalnega okolja ter navezovanje stikov z akterji, ki v tem okolju delujejo; 
- navezovanje stikov z mladostniki iz četrtnih mladinskih centrov in udeleženci uličnih 

akcij ter njihovimi starši in skrbniki; 
- skrb za informiranje lokalnega, nacionalnega okolja o delovanju psihosocialne podpore 

v kombinaciji s psihosocialnim svetovanjem za mlade; 
- organizacija delavnic za mlade oziroma pomoč pri organizaciji delavnic; 
- strokovno svetovanje za izvedbo delavnic za mlade;  
- priprava, organizacija in vodenje individualnih in skupinskih programov; 
- izvajanje strokovne podpore mladim in posredno njihovim družinam oziroma 

skrbnikom; 
- priprava poročil o izvajanju programov, dela z mladimi in posredno njihovimi družinami 

ter drugih nalogah delovnega mesta; 
- vodenje dokumentacije, vezane na delo s posameznim primerom; 
- udeležba na superviziji (individualni in skupinski); 
- pomoč pri uvajanju prostovoljnih zunanjih sodelavcev; 
- opravljanje drugih del in nalog skladno s specifiko delovnega mesta; 
- opravljanje drugih del in nalog skladno z navodili z navodili direktorja in pomočnika 

direktorja oziroma z navodili nadrejenih v skladu z organigramom. 
 
 
 
 
 
 



Zahtevana stopnja 
izobrazbe za obe DM 

- SOK raven 7 / EOK raven 6 
- specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) 
- visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) 
- visokošolska strokovna izobrazba 
- visokošolska univerzitetna izobrazba 

Zahtevana smer 
izobrazbe za obe DM 

- psiholog/terapevt/psihoterapevt/ socialni delavec/ 
socialni pedagog/ psihosocialna pomoč in svetovanje 

 

Trajanje zaposlitve:  

 1 DM za NEDOLOČEN ČAS  

 1 DM za  DOLOČEN ČAS 1 leta 

 

Kraj opravljanja dela za obe DM: sedež javnega zavoda, četrtni mladinski centri, tereni, 
kjer se izvaja ulično mladinsko delo in druge lokacije v Sloveniji in tujini na podlagi 
potreb javnega zavoda 

Delovni čas, v katerem se opravlja delo za obe DM: delo v manj ugodnem delovnem času 

Zahtevane delovne izkušnje za obe DM : DA, najmanj 4 leta kot psihosocialni svetovalec 
za mlade 

Poskusno delo za obe DM: DA, 5 MESECEV 

Zahtevan vozniški izpit kategorije: vozniški izpit kategorije B 

Zahtevano znanje jezikov za obe DM :  

 znanje angleškega jezika na višjem nivoju (stopnja zahtevnosti najmanj B2) 

 znanje jezikov bivše Jugoslavije (osnovno razumevanje) 
 

Druga posebna znanja, druge zmožnosti/kompetence oziroma drugi pogoji za zasedbo za obe 
DM:  :  

 organizacijske sposobnosti 

 samoiniciativnost 

 zmožnost samostojnega dela in dela v skupini  

 multidisciplinarnost 

 usmerjenost k reševanju problemov in sprejemanju raznolikosti 

 usmerjenost k uporabnikom in senzibilnost za njihove potrebe 

 komunikacijske kompetence 

 strokovnost in poklicna etika 

 digitalne kompetence - samostojni uporabnik 
 
 
Poudarki delovnega področja za PODROČNI SVETOVALEC II - PODROČJE 
PSIHOSOCIALNEGA SVETOVANJA – NEDOLOČEN ČAS 

         razvoj področja psihosocialnega svetovanja; 
      podpora mladinskim delavcem javnega zavoda Mladi zmaji in Mreže MC Ljubljana za delo 
z mladimi;  
         organizacija in izvedba izobraževanj ter oblikovanje sistema certificiranega 
         izobraževanja za mladinske delavce  Mreže mladinskih centrov Ljubljana; 
         individualno psihosocialno svetovanje za mlade; 
         delo s prostovoljci; 
         organizacija letne konference o duševnem zdravju mladih; 
         iskanje in priprava razpisov za okrepitev področja psihosocialnega svetovanja. 

 

 



 

Poudarki delovnega področja za PODROČNI SVETOVALEC II - PODROČJE 
PSIHOSOCIALNEGA SVETOVANJA – DOLOČEN ČAS za 1 leto 

   širitev mreže sodelovanja med organizacijami (mladinske, nevladne, CSD-ji, zdravstvo, 
policija, šolstvo) in vzpostavljanje sodelovanja z zunanjimi organizacijami in strokovnjaki; 
       podpora mladinskim delavcem javnega zavoda Mladi zmaji in Mreže MC Ljubljana za delo 
z mladimi;  
         individualno psihosocialno svetovanje za mlade;  
         podpora pri pripravi razpisov za okrepitev področja psihosocialnega svetovanja; 
         pomoč pri organizaciji letne konference o duševnem zdravju mladih. 

 
 

Znanja in izkušnje, ki predstavljajo 
prednost za zaposlitev na delovnem mestu 
ali nazivu za obe DM: 

- Poznavanje mladinskega sektorja 

- Poznavanje tehnik in metod dela z 
mladimi 

- Izpit iz socialnega varstva 

- Izkušnje s psihosocialnim 
svetovanjem  

- Izkušnje s psihosocialnim delom z 
mladimi 

 

Priložiti dokazila o izobrazbi in delovnih izkušnjah. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 
zakonskem roku. 

 
Rok za prijavo kandidatov je ponedeljek, 7. 2. 2022.  Nepravočasne prijave ne bodo 
upoštevane.  
 
Pomembno: 
V kolikor se kandidat prijavlja na eno delovno mesto, naj navede, na katero delovno mesto se 
prijavlja (trajanje zaposlitve za določen ali nedoločen čas). V kolikor se kandidat prijavlja na 
obe delovni mesti, naj to navede v prijavi. 
 
Način prijave kandidatov: KANDIDATI NAJ POŠLJEJO PISNO VLOGO Z ŽIVLJENJEPISOM 
IN Z DOKAZILI PO ELEKTRONSKI POŠTI NA NASLOV razpis@mladizmaji.si  
 
Dodatne informacije o objavi prostega delovnega mesta je mogoče dobiti vsak delovni dan 
med 9. in 14. uro na telefonski številki 01 306 40 64 ali preko elektronske pošte: 
info@mladizmaji.si. 
 

 Ksenja Perko,                                                                                                                           
                                                                                                       Direktorica 
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