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RAZPIS ZA DELOVNO MESTO  
»ORGANIZATOR DOGODKOV IN ZBIRALEC SREDSTEV« 

 
 
 
Na predlog Upravnega odbora Društva za razvijanje čuječnosti razpisujemo delovno mesto 
»Organizator dogodkov in zbiralec sredstev«. Društvo za razvijanje čuječnosti bo z izbranim 
kandidatom sklenilo delovno razmerje za polni delovni čas v primeru uspešne prijave na »Javni razpis 
za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije NVO in prostovoljstva« Ministrstva za javno 
upravo. Zaposlitev se prične s 1. oktobrom 2018 za obdobje 15 mesecev z možnostjo podaljšanja 
sodelovanja. 
 
 
a) Splošne informacije 
 

Oblika dela: Zaposlitev za polni delovni čas za obdobje 15 mesecev z možnostjo 
podaljšanja. 

Način izbire: Po pregledu prijav bo narejen ožji izbor kandidatov, ki bodo povabljeni 
na osebni razgovor. Morebitno obvestilo o izboru v naslednji krog bo 
kandidat prejel v začetku septembra 2018. Neizbrani kandidati bodo o 
tem prav tako obveščeni. Drugi krog bo predvidoma potekal med 10. 
in 20. septembrom 2018. 

Delovni čas: Delovni čas znaša 40 ur tedensko, ki se na podlagi odredbe delodajalca 
razporedijo med delovne dni. Začetek dela je vsak delovni dan med 
07:00 in 10:00 uro, zaključek dela pa med 15:00 in 18:00 uro; po potrebi 
tudi v večernih urah ali ob sobotah in nedeljah. 

Trajanje dela: Pogodba bo sklenjena za obdobje od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2019. 

Poskusno obdobje: 3 mesece. 

Plačilo: Začetna osnovna bruto plača je 1252,50 EUR. 

 
 
b) Obvezni pogoji 
 

▪ zaključena vsaj 7. stopnja izobrazbe (univerzitetni program oz. 2. bolonjska stopnja) ali 
▪ najmanj 5 let delovnih izkušenj v nevladnem sektorju ali na področju razpisanega delovnega 

mesta. 
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c) Zahtevana kompetentnost 
 

▪ sposobnost koordiniranja več projektov hkrati;  
▪ dobro upravljanje s časom in dobra organizacija delovnih nalog; 
▪ zmožnost in izkušnje z vodenjem in koordiniranjem dela sodelavcev; 
▪ aktivno pisno in ustno znanje slovenskega in angleškega jezika; 
▪ poznavanje računalniških programov – odlično rokovanje s programi Microsoft Office in 

poznavanje Googlovih orodij G Suite (Gmail, Docs, Sheets, Forms, Drive, Calendar). 
 
 
d) Zaželena znanja, lastnosti in izkušnje 
 

▪ sorodnost mišljenja in vrednot kandidata s filozofijo Društva za razvijanje čuječnosti 
(objavljeno na www.cujecnost.org); 

▪ poznavanje področja in delovanja nevladnih organizacij;  
▪ osnovno poznavanje aplikacije Wordpress za upravljanje spletne strani; 
▪ izkušnje s trženjem storitev in zbiranjem sredstev (razpisi, donacije); 
▪ izkušnje z upravljanjem družbenih omrežij (Facebook, Google+, Youtube); 
▪ vozniški izpit B kategorije; 
▪ zmožnost raziskovalnega dela (zbiranje, analiziranje in povzetek raziskovalnega dela). 

 
 
e) Opis delovnih nalog (osnutek se lahko po dogovoru spremeni) 
 

Finančno delovanje: 
▪ komuniciranje z računovodstvom; 
▪ skrb za proračun v sodelovanju z blagajnikom in predsednikom Društva. 

 
Pisarna: 

▪ skrb za pisarno v Ljubljani na Cankarjevi c. 9 (pospravljanje, urejanje pisarne); 
▪ kupovanje zalog za pisarno – čaj, kava, sadje, pisarniški material ipd.; 
▪ skrb za delovanje tehnologije; 
▪ oddaja poštnih pošiljk na pošto; 
▪ vzdrževanje knjižnice; 
▪ spremljanje in koordinacija uporabe prostorov. 

 
Ravnanje z znanjem in arhiviranje gradiva: 

▪ vodenje in arhiviranje gradiva; 
▪ pisanje in shranjevanje zapisnikov in poročil; 
▪ dopolnjevanje Organizacijskih predpisov; 
▪ skeniranje pogodb in dopisov. 

 
Zbiranje sredstev: 

▪ vodenje evidence o prijavljenih razpisih in pridobljenih razpisnih sredstvih; 
▪ opominjanje o poročilih razpisov in spremljanje datumov razpisov; 
▪ sodelovanje pri pripravi projektnih prijav;  
▪ pregledovanje razpisov in poročil pred oddajo; 
▪ naslavljanje potencialnih donatorjev med podjetji; 
▪ trženje storitev; 
▪ zbiranje donacij iz dela dohodnine v sodelovanju s Skladom 05. 

 
Upravljanje spletne strani cujecnost.org: 

▪ posodabljanje bloga; 
▪ objava dogodkov; 
▪ skrb za spletno trgovino (nakupi vstopnic, plačevanje članarine in sprejem donacij). 

 

http://www.cujecnost.org/


Str. 3/3  

  

     
 www.cujecnost.org 031 725 031 info@cujecnost.org  

 
Dogodki Društva – logistika: 

▪ spremljanje in nadzor rezervacij prostorov ter najema prostorov,  
▪ nakup hrane za potrebe dogodkov; 
▪ sodelovanje na srečanjih Upravnega odbora (1-krat mesečno); 
▪ udeležba na skupnih aktivnostih Društva po potrebi; 
▪ upravljanje s človeškimi viri: motiviranje sodelavcev za delo, redno individualno 

sestankovanje s sodelavci v pisarni; 
▪ sprejemanje in preusmerjanje klicev in elektronske pošte. 

 
Praktična izvedba odločitev sprejetih v Upravnem odboru (s pomočjo zaposlenih, članov 
Upravnega odbora in prostovoljcev) 
 
Drugo po potrebi in nareku predsednika Društva 

 
 
f) Odgovornost za delo 
 

▪ odgovornost za pravilno vodenje različnih evidenc; 
▪ odgovornost za pravilno ravnanje z osebnimi podatki in poslovnimi informacijami; 
▪ odgovornost za pravilno, vestno in strokovno delo. 

 
 
g) Delovni pogoji in razmere 
 

▪ delo bo v večji meri potekalo na sedežu organizacije,  po dogovoru lahko poteka tudi od 
doma; 

▪ poleg plače delodajalec krije še stroške prevoza (vozovnica za LPP), prehrane in regres; 
▪ delo v mladem, raznolikem in strokovnem timu; 
▪ nudimo potrebno usposabljanje in pomoč za samostojno opravljanje dela; 
▪ okolje in prostor za osebnostni razvoj. 

 
 
h) Postopek prijave 
 
Zainteresirane kandidate pozivamo, da na e-naslov info@cujecnost.org pošljejo življenjepis v obliki 
Europass in na naslednji povezavi izpolnijo prijavnico za zaposlitev: 
 

https://goo.gl/forms/zelIqacLETIuwTJo2 
 
najpozneje do petka, 31. avgusta 2018. Prijavi obvezno priložite skenirana dokazila (diploma, potrdila, 
priporočila in druge dokumente, ki jih želite priložiti) v obliki .pdf ali .jpg. 
 
Na podlagi prejetih prijav bomo naredili ožji izbor kandidatov in se odločili za najprimernejšega 
kandidata. Društvo za razvijanje čuječnosti si pridržuje pravico, da ne izbere nikogar od prijavljenih, če 
ti ne bodo ustrezali razpisnim pogojem v zadovoljivi meri ali če sredstva javnega razpisa ne bodo na 
voljo. 
 
 
j) Dodatne informacije 
 
Za informacije v zvezi z razpisom smo vam na voljo na 031 725 031 ali na info@cujecnost.org. 
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