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Obr. PDM-1: sporočilo o prostem delovnem mestu 

Registrska številka prijave: OT32784  

Delodajalec: MŠO: 5147328000 šifra SKD: 88.991  Dejavnost humanitarnih in 
dobrodelnih organizacij 

ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE
Dimičeva ulica 9 
1000 LJUBLJANA

   

Upravna enota prostega delovnega mesta oz. vrste dela:  2400  LJUBLJANA 

Na prosto delovno mesto bomo zaposlili:  1 

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela:  PRAVNIK - M/Ž 

Podroben opis delovnega mesta:  -VODENJE KADROVSKIH EVIDENC 
-PRIPRAVA POGODB O ZAPOSLITVI, ANEKSOV 
-PRIPRAVA INTERNIH AKTOV DELODAJALCA (SKLEPI, PRAVILNIKI) 
-JAVNA DELA: MESEČNI ZAHTEVKI, LISTE PRISOTNOSTI, NADZOR, VODENJE EVIDENC, ODDAJA PONUDB, 
PODPIS POGODB 
-PRIPRAVA IN PREGLED POGODB (PREDVSEM DONATORSKE IN SPONZORSKE) 
-ODZIVANJE NA PREDLAGANE SPREMEMBE ZAKONODAJE: PISANJE KOMENTARJEV, AMANDMAJEV 
-SODELOVANJE PRI PODAJI ZAKONODAJNIH POBUD 
-VODENJE IN KOORDINACIJA MREŽE ZA OTROKOVE PRAVICE, KI DELUJE PRI ZPMS. 

Izobrazba po Klasius:  170  visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., 0421  
Pravo 
Alternativna izobrazba:  162  visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., 0421  

Pravo 
Nacionalna pokl. kvalifikacija (certifikat):   

Trajanje zaposlitve:  določen čas 14 mesecev Vrsta zaposlitve:  polni delovni čas 

Zahtevane delovne izkušnje:  3 leta Poskusno delo:  3 meseci 

Zahtevan vozniški izpit kategorije:  B 

Zahtevano znanje jezikov:  AN - angleški jezik razumevanje-zelo dobro govorjenje-zelo dobro pisanje-zelo dobro
 SL - slovenski jezik razumevanje-tekoče govorjenje-tekoče pisanje-tekoče 

Zahtevana rač. znanja:  1 - urejevalniki besedil - 1 - osnovno
 2 - delo s preglednicami - 1 - osnovno
 4 - delo z bazami podatkov - 1 - osnovno
 7 - poznavanje operacijskih sistemov - 1 - osnovno 

Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo:  Zaposlitev za določen čas zaradi 
nadomeščanja delavke na porodniškem dopustu. 
Za VII. stopnjo izobrazbe zadoščajo 3 leta delovnih izkušenj, za VI. stopnjo pa najmanj 5 let delovnih izkušenj. 
Dobro poznavanje in delovne izkušnje s področji: 
-delovnopravne zakonodaje (ZDR-1, kolektivne pogodbe, relevantna sodna praksa) 
-zakonodaje za javni sektor, humanitarne organizacije, nevladne organizacije in pravne osebe zasebnega prava 
-osnov nomotehnike in zakonodajnega postopka, postopka sodelovanja javnosti pri pripravi predpisov 
-relevantna zakonodaja s področja otrokovih pravic na nacionalnem in mednarodnem nivoju 
Želimo si veščega pravnika/co, ki je vajen/a samostojnega in samoiniciativnega dela, zna široko razmišljati, je 
strokoven/a in natančen/a. Iščemo osebo, ki ji bo blizu način dela v večjem kolektivu humanitarne organizacije, 
s čutom za sočloveka in timsko delo. 
Prijave skupaj s CV-jem naj kandidati pošljejo na e-naslov: breda.krasna@zpms.si. 

Zavod naj prosto delovno mesto oz. delo objavi:  v prostorih Zavoda in na spletnih straneh 
Objava tudi na naslednjih UE:   

Rok za prijavo kandidatov:  10  dni.

Način prijave kandidatov:  kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti 

Posebne zahteve delodajalca:   
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Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ:  DARIJA MAKSIMOVIĆ GONČIN, 040 789 359, 
darija.maksi.goncin@zpms.si 
Kontakt delodajalca za BO:  BREDA KRAŠNA, 01 23 96 713, breda.krasna@zpms.si 

Posredovanje ZRSZ:  napoti ustrezne kandidate iz evidenc Zavoda 

Urnik dela: dopoldan

Druga sporočila, opombe:

Datum sprejema prijave: 8.12.2022 Datum objave v prostorih zavoda: 9.12.2022
Rok za prijavo kandidatov: 19.12.2022


