
 

      
 
 
 
  Ljubljana, 10. 3. 2020 

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA 

 
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, Pivovarniška ulica 6, Ljubljana, objavlja v skladu z 

Zakonom o delovnih razmerjih in Pravilnikom o strokovnih službah ŠOU v Ljubljani prosto delovno 

mesto: 2.2 Višji samostojni svetovalec I.   

 
Pogoji za zasedbo prostega delovnega mesta so naslednji: 

 najmanj univerzitetna izobrazba I. bolonjske stopnje ekonomske, upravno-administrativne ali 

splošne smeri, 

 najmanj pet let delovnih izkušenj, 

 komunikacijske in organizacijske sposobnosti, 

 poznavanje administrativnega poslovanja, 

 računalniška pismenost, 

 znanje slovenskega in najmanj enega tujega jezika, 

 poznavanje študentske problematike in študentskega organiziranja na vseh ravneh, predvsem 

pa ŠOU v Ljubljani in pravnih oseb, katerih (so)ustanovitelj je ŠOU v Ljubljani. 

Prednost bodo imeli kandidati s predhodnimi izkušnjami s področja opisanih nalog delavca ali delavke. 

 
Osrednje naloge delavca ali delavke bodo:  

 načrtovanje, usmerjanje in usklajevanje ter izvajanje sprejetih programov v organizaciji s 

področja njegove dela, 

 vodenje procesov s področij, ki mu jih dodeli direktor in za katere je delavec usposobljen, 

 izvajanje nalog pisarniškega poslovanja in drugih administrativnih opravil, 

 sodelovanje ali vodenje pri izdelavi predpisanih evidenc, priprava poročil in druge 

dokumentacije, vezane predvsem na delo organov ŠOU v Ljubljani, administrativnih opravil in 

javnega naročanja, 

 administrativna pomoč organom in organizacijskim oblikam ŠOU v Ljubljani, 

 izvajanje nalog v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu ter varstvom pred požarom, 

 zagotavljanje varnega shranjevanja ter ohranjanja in upravljanja arhivov ŠOU v Ljubljani, 

vključno z arhivi vseh resorjev in stalnih dejavnosti, 

 sodelovanje pri delu vseh resorjev in stalnih dejavnosti, 

 sodelovanje pri izvedbi postopkov nabave in javnega naročanja ter zagotavljanje kontrole pri 

naročilih, 

 vodenje postopkov s področja dostopa do javnih informacij, 

 izvajanje nalog s področja varstva osebnih in poslovnih podatkov, 

 opravljanje drugih organizacijsko tehničnih del in operativno administrativnih postopkov, 

potrebnih za pravočasno, strokovno ter zakonito delovanje ŠOU v Ljubljani na področju dela, ki 

ga opravlja, 

 opravljanje drugih del po nalogu direktorja. 

 
Pogodba o zaposlitvi se sklepa za nedoločen čas, za polni delovni čas s poskusno dobo štirih 

mesecev. Delo bo potekalo v prostorih delodajalca.  

 



 

      
 
 
 
Kandidati pošljejo svojo prijavo s priporočeno pošto na uradni naslov ŠOU v Ljubljani, s pripisom »prosto 

delovno mesto« in označenim pošiljateljem na hrbtni strani ovojnice, oz. jo oddajo osebno v vložišču 

ŠOU v Ljubljani, Pivovarniška ulica 6, Ljubljana, vsak delovnik med 11.00 in 13.00 uro. Prijava na 

delovno mesto se šteje za pravočasno, če prispe na naslov ŠOU v Ljubljani najkasneje do 18. 

marca 2020 do 12.00 ure. 

 
Razgovore s kandidati, ki bodo predvidoma potekali 20. marca 2020, in izbirni postopek vodi 

petčlanska komisija, ki jo je imenoval direktor ŠOU v Ljubljani, izbor delavca ali delavke pa opravi 

direktor. Delo nastopi 1. aprila 2020 oziroma v skladu z dogovorom z izbranim delavcem ali delavko.  

 
 

Andrej Klasinc 
direktor ŠOU v Ljubljani 


