
Na podlagi 25.6lena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, 3t.21113,78113-popr., ZZSDT,
33116-PZ-F,52116 in 15117-odl.US), 3" odstavka 68. 6lena Zakona o javnih usluZbencih (Uradni list
RS, 5t. 63107 UPB, 65/08, 69/08 - ZTFI-A,69/08 - ZZavar-E in 40112 - ZUJF) Obdina Bovec, Trg
golobarskih Zrtev 8, 5230 Bovec objavlja prosto strokovno-tehni6no delovno mesto

STROKOVNI SODELAVEC Vll/l (J017135) v Projektni enoti Artistic, Program EU Srednja
Evropa, 1 delovno mesto za doloden 6as s polovidnim (1/2) delovnim 6asom do 30. 6.2020;
pri prijavise sklicujte na 5t. 110-1012017-1

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

o imeti zakljudeno najmanjvisoko strokovno izobrazbo s podrodja urejanja krajine ali
etnologije ali arhitekture ali oblikovanja ali gozdarstva,

o poznati vsebine nesnovne kulturne dedi56ine, kot jih doloda Unescov seznam,
r znati uradnijezik,
. znati angle5ki jezik na najmanj 5. stopnji izobrazbe,
o imeti najmanj 8 mesecev delovnih izku5enj,
o imeti drZavljanstvo Republike Slovenije,
r h€ smejo biti pravnomodno obsojenizaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po

uradni dolZnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju ved kot Sest
mesecev,

. zoper njih ne sme bitivloZena pravnomodna obtoZnicazaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolZnosti,

. posedovati sposobnost vodenja delovnih skupin,
o posedovati organizacijske in koordinacijske sposobnosti,
o poznati programe za oblikovanje besedil in tabel na FC,
o imeti vozni5ki izpit B kategorije.

Poleg posebnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati tudi splo5ne pogoje, ki jih urejajo predpisi s
podro6ja delovnega prava.

Delovno podrodje

Naloge delovnega mesta strokovni sodelavec Vll/l se nana6ajo na pripravo in izvajanje aktivnosti
projekta Artistic, EU Srednja Evropa, glej http:/iobcina.bovec.si/artistic/ in http://www.interreq-
central. eu/Content. N ode/ARTI STI C. htm I

od tega:
. aktivnosti ohranjanja nesnovne kulturne dedi5dine Zgornjega Posodja z ume56anjem znanj

v programe usposabljanja za udeleZence; predviden je poudarek na ohranjanju
tradicionalnih znanj izdelave lesenih izdelkov, kot npr. lesenih kritin (skodle, Sinklni,
obdelane deske), uporabnih izdelkov (obodne Skatle, lesene 2lice, kambe...); v programe
usposabljanj pa se glede na rezultate akcijskega nadda lahko umestijo tudi usposabljanja
za druga tradicionaln a znanja obmo6ja;

. priprava delovnih paketov projekta Artistic, koordinacija dela ter spremljarye za celotno
obdobje izvajanja po terminskem nadrtu projekta;

. sodelovanje s projektnimi partnerji pri izvajanju aktivnostiter skrb zaizpolnjevanje
term inskega nadrta posam i6nih projektn i h aktivnosti ;o sodelovanje pri pripravi strategije za vrednotenje in trajnostni razvoj nesnovnih kulturnih
virov;

. priprava potreb in vsebin za izvalanje delavnic za usposabljanje ter sodelovanje z mentorji,
usklajevanje aktivnosti, organizacija urnikov ter koordinacija napredujodih aktivnosti pnek
metode >udenje z delom< (learning by doing);

o javno narodanje (za pridobitev zunanjih izvajalcev, kot npr. mentorjev delavnic ter za druge
potrebe projekta);



c priprava in oblikovanje obvestil za javnost o aktivnostih na projektu v skladu s
komunikacijsko strategijo ter sodelovanje pri vzpostavitvi skupne strategije manifesta
Artistic na regionalni in lokalni ravni;

. priprava drugih podatkov in informacijz delovnega podro6ja;

. opravljanje drugih administrativno tehni6nih nalog za projekt Artistic;. opravljanje drugih organizacijskih in strokovnih nalog za projekt Artistic;o sPremljanje, posredovanje in usklajevanje predlogov in pobud ter njihovo posredovanje
pnistojnim organom in sluZbarn za projekt Artistic;

r sPremljanje finandnega nadrta projekta ter pripravljanje gradiv in poro6il za projekt Artistic;o izvaJanje nadzora nad pravilnim in pravo6asnim izvajanjem pogodbenih del;. izvaianje drugih strokovno tehnidnih nalog po navodilih vodje projekta Artistic:o usklajevanje projekta s pristojnimi organi;
. druge naloge po odredbi in navodilih Zupana alitajnika.

Prednost bodo imeli kandidati, ki razpolagajo z ve5dinami projektnega dela s podrodja mednarodnih
evropskih projektov. V kolikor z njimi razpolagajo, naj priloZijo seznam referendnih projektov (naslov,
leto izvajanja) z navedbo njihove vloge/dela na projektu ter vrsto in obdobje zaposlitve na projektu
(pogodbeno delo, Studentsko delo, delo za doloden 6as...).

Zalelenoje, da prijava vsebuje tudi kratek Zivljenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe
navede tudi druga znania, sposobnosti in ve56ine, ki jih je pridobil" V Zivljenjepisu naj posebej
izpostavi poznavanje nesnovne kulturne dediSdine, v kolikor ne gre zgoljza osnovno poznavanje,
dolodeno s to javno objavo"

V izbirnem postopku se bo presojala usposobljenost kandidatov na podlagi predstavitev v vlogi,
dokazil, referenc ter osebnih razgovorov.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za dotoden 6as s polovidnim (1/2)
delovnim dasom za obdobje izvajanja projekta Artistic z iztekom 30.6.2020 in poskusnim delom
v trajanju 3 mesecev. Foskusno delo se lahko podalj5a v primeru zadasne odsotnosti z dela.

Delovno razmerje se sklepa za potrebe izvajanja nalog projekta Artistic, Program Et-l Srednja
Evropa, in bo sofinancirano s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj.

lzbrani kandidat bo delo opravljal na strokovno-tehnidnem delovnem mestu Strokovni sodelavec
vll/1, na podlagi katerega se mu dolodijo tudi pravice oziroma obveznosti.

lzbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Ob6ine Bovec, Trg golobarskih Zrtev 8, 5230 Bovec
oziroma drugih uradnih prostorih Obdine Bovec.

Prijava na prosto delovno mesto rnora vsebovati:

1. pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora
biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena;

2. pisno izjavo kandidata glede delovnih izkuienj, iz katere je razvidno pri katerem
delodajalcu in koliko 6asa je bil zaposlen;

3. pisno izjavo kandidata, da:
- je driavljan Republike Slovenije,
- ni bil pravnomoino obsojen zaradt naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po

uradni dolZnosti, in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju ve6 kot Sest
mesecev,

- zoper njega ni bila vloZena pravnomodna obtoZnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolZnosti,

4. pisno izjavo, da za namen te javne objave dovoljuje Obdini Bovec pridobitev podatkov iz
3. to6ke iz uradne evidence.



5. pisno izjavo o poznavanju vsebine nesnovne kulturne dediSdine, kot jih doloda Unescov
seznam;

6. pisno izjavo o znanju uradnega jezika;
7. pisno izjavo o znanju angleSkega jezika na najmanj s. stopnji izobrazbe;
9" pisno izjavo o poznavanju programov za oblikovanje besedii in tabel na pG;
9" pisno i4avo, da ima opravljen vozniiki izpit B kategorije.

Kandidat vloii prijavo v pisni obliki, kijo po5lje v zaprti ovojnici z ozna1bo NE ODpIRAJ >zajavno objavo - strokovni sodelavec Vll/1, sklic na Stevitko: itO-tOtZOtT-1<< na naslov Ob6ina
lovec, Trg golobarskih Lrtev 8, 5230 Bovec. Rok za vloZitev prijave je do vklju6no ponedeljka,
6.11.2017. Za pisno obliko prijave se Steje tudi elektronska oOtifl, poslana na elektronski
naslov obcina.info@bovec.si, pri 6emer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obve56eni najkasneje v osmih dneh po zakljudenem postopku izbire"

lnformacije o izvedbijavne objave in delovnem podrodju: ga. Cecilija Avsenik O41l3O 20 g0.

V besedilu javne o.bjave uporabljeni izrazi, zapisani v moski slovni6ni obliki, so uporabljeni kot
nevtralniza mo5ke in Zenske.
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