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Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

razpisuje prosto delovno mesto za opravljanje nalog Naravovarstvenega svetovalca 
zaradi dela na projektu Natura Mura na Območni enoti Maribor 

(opravljanje nalog administrativnega upravljanja projekta in strokovnih nalog na operacijah iz prednostne 
naložbe »Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z 

omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami« Operativnega programa za izvajanje evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014-2020)  

 
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

• imeti najmanj 7. (sedmo) raven izobrazbe (univerzitetna izobrazba ali opravljena 2. stopnja po 
bolonjskem študijskem programu) družboslovne, naravoslovne smeri ali druge ustrezne smeri po Prilogi 
2 Uredbe o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja iz področij 01 do 
10,  

• zaželene izkušnje z administrativnim delom in financami ter administrativnim delom na projektu EU 
(izkušnje s pripravo poročil za projekte EU), 

• zaželene izkušnje z urejanjem in arhiviranjem dokumentov, 

• zaželeno poznavanje sistema varstva narave v Sloveniji, 

• zaželeno poznavanje lokalnega okolja z vidika varstva narave,  

• znanje angleškega jezika, 

• obvladovanje programov iz programskega paketa Office (Excel, Word, PowerPoint in Outlook), 

• samoiniciativnost, komunikacijske in organizacijske sposobnosti ter natančnost, 

• vozniški izpit B kategorije, 

• 2 leti delovnih izkušenj s področja ohranjanja narave ali drugega ustreznega področja. 
  

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe 
in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma 
pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se upoštevajo tudi 
delovne izkušnje, ki jih je uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva 
za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se 
upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti (npr. delo preko študentskega servisa), kot je delovno 
mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta 
razvidna čas opravljanja dela in stopnja zahtevnosti delovnega mesta. 
 
V izbirni postopek bodo uvrščeni kandidati, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. 

Delovno razmerje se sklepa za določen čas do konca trajanja projekta Natura Mura (do 30. 9. 2023) s 
polnim delovnim časom in s 5 mesečnim poskusnim delom. Delo se bo opravljalo na Zavodu RS za varstvo 
narave, Območni enoti Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor. 

Kandidati naj pošljejo prijave z življenjepisom, opisom dosedanjih delovnih izkušenj, ustreznimi dokazili o 
izpolnjevanju pogojev in e – naslovom (tudi za namen obveščanja o izbiri oz. neizbiri) do vključno 10.2.2020 
na naslov: Zavod RS za varstvo narave, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor, s pripisom: »za razpis: 
naravovarstveni svetovalec – administrativno upravljanje projekta in strokovne naloge«.  



 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

 

Če se prijavljate na oba razpisa: naravovarstveni svetovalec – administrativno upravljanje projekta in 
strokovne naloge ter naravovarstveni svetovalec - strokovne naloge vas vljudno prosimo, da to v prijavi tudi 
navedete. 

Prijavljeni kandidati bodo pisno obveščeni v 8 dneh po zaključenem postopku izbire po elektronski poti. 

Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.  

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

Operacije iz prednostne naložbe »Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje 
ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami« Operativnega 
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 sofinancirata Republika Slovenija 
in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

 


