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INŠTITUT ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ, Metelkova 6, 1000 Ljubljana 

Pisarna: Trubarjeva 50 (Okoljski center), 1000 Ljubljana 

Tel.: 05 90 71 333, mobilni: 051 368 890  

info@itr.si, www.solskiekovrt.si, www.itr.si 

 
 

Vabilo kandidatom za prijavo na delovno mesto v okviru programa javnih del 2019 
 
 
Na Inštitutu za trajnostni razvoj iščemo kandidatko/kandidata za vključitev v program javnih del, čas: 
takoj do 31.12.2019. Iščemo osebo predvsem za pomoč pri projektih ekološkega vrtnarjenja/ 
kmetijstva - zlasti šolskih ekovrtov, v povezavi s podnebnimi spremembami in globalnimi cilji 
trajnostnega razvoja (SDG). 
Pričakovanja ter opis del v opisu (spodaj). Več o ITR pa najdete na www.itr.si , www.solskiekovrt.si 
ter naših dveh FB straneh. 
 
NUJNI POGOJI (če ne izpolnjujete, ne morete biti izbrani - zahteve Zavoda za zaposlovanje!):  

- VII. stopnja izobrazbe, 

- kandidat-ka mora biti najmanj 2 leti prijavljen-a na Zavodu za zaposlovanje,   

- bivališče (stalno ali začasno) mora imeti na območju Območne službe Ljubljana (obsega Urad za 
delo Cerknica, Urad za delo Domžale, Urad za delo Grosuplje, Urad za delo Kamnik, Urad za delo 
Kočevje, Urad za delo Ljubljana, Urad za delo Logatec, Urad za delo Ribnica, Urad za delo Vrhnika). 

Vašo prijavo z življenjepisom in dokazili pošljite na info@itr.si čim prej, najkasneje pa do 26. januarja 
2019. 

OPIS: 

Konkretne zadolžitve in naloge: 

- Pomoč pri organizaciji dogodkov z namenom ozaveščanja javnosti o varstvu okolja s pomočjo 
ekološkega kmetijstva in vrtnarjenja ter aktivnega varovanja okolja: delavnice, natečaji za različne 
ciljne skupine. 

- Pomoč pri organizaciji dogodkov z namenom ozaveščanja javnosti o globalnih ciljih trajnostnega 
razvoja. 

- Pomoč pri izvajanju nalog s področja promocije varovanja narave in okolja: promocija 
vzpostavljanja šolskih ekovrtov, ločenega zbiranja odpadkov, trajnostnega ravnanja z vodo ipd., 
na posameznih šolah in vrtcih in na območju lokalne skupnosti. 

- Pomoč pri izvajanju nalog s področja globalnega učenja. 

- Pomoč pri organizaciji delavnic, usposabljanj in tečajev. 

- Pomoč pri vzpostavljanju baz podatkov in delu z njimi. 

- Pomoč pri vzdrževanju spletnega portala in razvoju orodij komuniciranja s pomočjo informacijske 
tehnologije. 

- Pomoč pri sodelovanju s tujimi partnerji. 

 

Želena znanja in veščine: 

- VII. stopnja izobrazbe (obvezno!) še zlasti za poklic agronom, biolog, ekolog, geograf ipd., ob 
primernih interesih in izkušnjah lahko pa tudi profili družboslovne smeri, 

- zelo dobro znanje angleščine (pisno in govorno), 
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- osnovna splošna znanja o varstvu narave in okolja ter o trajnostnem razvoju; 
- posebna znanja o trajnostnem gospodarjenju z naravnimi viri, o ekološkem kmetijstvu in 

vrtnarstvu in/ali ekosistemih, zaželena znanja s področja trajnostnega ravnanja z vodo, z 
odpadki, ipd.; 

- odlična računalniška pismenost: dobro obvladovanje glavnih računalniških programov (zlasti 
urejanje besedil in delo s tabelami podatkov), 

- veščine za organizacijo dogodkov, izobraževanj in usposabljanj; 
- dobre zmožnosti komunikacije in pozitiven odnos; 
- dobre zmožnosti za delo v skupini; 
- veselje za delo z ljudmi; 
- zanesljivost pri delu in v odnosu do sodelavcev in partnerjev; 
- zaželena znanja s področja vzdrževanja spletnih strani in uporabe orodij za komuniciranje s 

pomočjo informacijske tehnologije. 
 

Znanja, ki jih bo udeleženec z vključitvijo pridobil z opravljanjem dela oziroma z usposabljanjem: 

- bolj poglobljena znanja o varstvu narave, okolja, trajnostnem razvoju in globalnem učenju; 

- bolj poglobljena znanja o ekološkem vrtnarjenju, o permakulturi in biodinamiki; 

- osnovna znanja urejanja spletne strani, znanja o delu z orodji za komuniciranje s pomočjo 

informacijske tehnologije; 

- izkušnje s področja promocije varovanja narave in okolja; 

- izkušnje z organizacijo dogodkov, izobraževanj in usposabljanj; 

- znanja o načinu delovanja okoljske nevladne organizacije; 

- poznavanje razmer in potreb na področju ekološkega kmetijstva ter urbanega vrtnarjenja v 

Mestni občini Ljubljana. 

 

Kraj opravljanja dela: Trubarjeva 50, Ljubljana 
 
Predvidena razporeditev dela: 8 ur dnevno, od pon. do petka. 
 
Za morebitne dodatne informacije pišite na  info@itr.si  
 
 
Ljubljana, 17.1.2019 
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