
 
Št.: KZ-37/2022:1 
Datum: 15. 4. 2022 
 
Zadeva: Razpis za delovno mesto Koordinator VII/1 šifra delovnega mesta J017050 
 
Javni zavod Mladi zmaji – center za kakovostno preživljanje prostega časa mladih, razpisuje 
eno prosto delovno mesto za Koordinator VII/1 šifra delovnega mesta J017050 
 
Število prostih delovnih mest: 1 
 
Opis del in nalog:  
 
- vodenje in koordinacija projektov; 
- vodenje in koordinacija posameznih dejavnosti zavoda; 
- pomoč pri organizaciji in izvedbi kompleksnejših projektov, dogodkov, prireditev, 

izletov, taborov, aktivnosti za mlade (priprava projektnega načrta in koordinacija 
izvedbe načrta, priprava promocijskega načrta in izvedba slednjega, evalvacija in 
predlogi izboljšav); 

- skrb za redno spremljanje in dopolnjevanje/spreminjanje baz podatkov javnega zavoda 
s področja projektov, na katerih je vključen; 

- priprava prijav na razpise; 
- priprava poročil; 
- pomoč pri vzdrževanju objektov in njihove okolice, opreme vseh enot javnega zavoda; 
- priprava dokumentov in izvedba postopka javnega naročila za dobavo blaga ali izvedbo 

storitev oziroma drugih postopkov za izvedbo projekta v skladu z notranjimi akti 
javnega zavoda ter drugimi področnimi predpisi, na katerih je vključen,  

- opravljanje drugih del in nalog skladno z navodili direktorja in pomočnika direktorja 
oziroma z navodili nadrejenih v skladu z organigramom. 
 

Raven zahtevane izobrazbe - SOK raven 7 / EOK raven 6 
- najmanj specializacija po visokošolski izobrazbi 

(prejšnja), visokošolska univerzitetna izobrazba 
(prejšnja), magistrska izobrazba 

Smer zahtevane izobrazbe  - družbene vede 
- poslovne vede 
- upravne vede 
- pravo 
- naravoslovje 
- matematika 
- računalništvo 
- umetnost  
- humanistika 

 
 



Trajanje zaposlitve: NEDOLOČEN ČAS 
 
Kraj opravljanja dela: sedež javnega zavoda, četrtni mladinski centri in druge lokacije v 
Sloveniji in tujini na podlagi potreb javnega zavoda. 
 
Delovni čas, v katerem se opravlja delo: premakljiv dopoldanski delovni čas in v času 
projektov popoldanski delovni čas oziroma delovni čas v manj ugodnem delovnem času 
 

- Zahtevane delovne izkušnje: DA, najmanj 1 leto 
 

Poskusno delo: DA, 5 MESECEV 
 
Zahtevan vozniški izpit kategorije: vozniški izpit kategorije B 
 
Zahtevano znanje jezikov:  

 znanje angleškega jezika na višjem nivoju (stopnja zahtevnosti najmanj B2) 
 
Druga posebna znanja, druge zmožnosti/kompetence oziroma drugi pogoji za zasedbo:  
 

- izkušnje s prijavami projektov na programe EU (Erasmus) 
- digitalna kompetenca - samostojni uporabnik 
- samoiniciativnost, iznajdljivost, sposobnost hitrega učenja 
- timska naravnanost, fleksibilnost, komunikacijske veščine 
- motivacija za mladinsko delo, 
- poznavanje procesa od ideje do uresničitve 

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

- vodenje mednarodnih projektov  
- vodenje projektov iz področja 

mladinskega dela 
 
K vlogi in življenjepisu priložiti dokazila o izobrazbi in delovnih izkušnjah, kopijo 
vozniškega dovoljenja, ter motivacijsko pismo. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 30 
dni po poteku roka za prijavo.  
 
Zadnji rok za prijavo kandidatov: 21. 4. 2022. Nepravočasne in nepopolne prijave ne bodo 
upoštevane.  
 
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 63 ali preko elektronske pošte: 
info@mladizmaji.si. 
 

 Ksenja Perko, 
                                                                                                                        direktorica                              


