
Naziv delovnega mesta: strokovni sodelavec v Poslanski skupini DeSUS (za področje financ in 

gospodarstva) 

 

Zainteresirani kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

• visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/ visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja); 

specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po visokošolski 

strokovni izobrazbi (prejšnja); magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja/magistrska izobrazba 

(druga bolonjska stopnja); magistrsko izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi 

(prejšnje)/magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja); 

• najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj, 

• državljanstvo Republike Slovenije, 

• ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 

dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, 

• zoper kandidata ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki 

se preganja po uradni dolžnosti. 

 

Prijava mora vsebovati: 

1. življenjepis (z osebnimi podatki, podatki o izobrazbi (raven in smer, datum zaključka izobraževanja ter 

ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena), podatki o delovnih izkušnjah s kratkim opisom dela in 

zahtevnosti dela; 

2. dokazilo o zaključeni izobrazbi; 

3. pisno izjavo o državljanstvu RS; 

4. pisno izjavo kandidata, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se 

preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest 

mesecev, ter da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki 

se preganja po uradni dolžnosti. 

 

Opis delovnih nalog: 

-  priprava strokovnih podlag, mnenj, poročil in drugih gradiv k osnutkom in predlogom zakonov, drugih 

aktov ter druga strokovna pomoč poslancem s področja financ in gospodarstva, 

- strokovna pomoč pri vsebinskem in pravno-formalnem oblikovanju amandmajev, predlogov in pobud, 
- priprava izhodišč za obravnavo na sejah delovnih teles in sejah državnega zbora, 
- pridobivanje mnenj in predlogov za sprejem, spreminjanje in dopolnjevanje zakonodaje. 
- druge naloge po navodilih nadrejenih. 

 

Lokacija delovnega mesta: Državni zbor RS 

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas (za čas trajanja mandatne dobe 

Državnega zbora, ki se je konstituiral 22.06.2018; vezano na zaupanje funkcionarjev), s polnim delovnim 

časom, s trimesečnim poskusnim delom. 

 

Zainteresirani kandidati naj pošljejo svojo prijavo v elektronski obliki na e-naslova: ps-desus@dz-rs.si v 

roku 8 dni od obvestila. 
 

*Opomba: V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. 
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