
Iščemo sodelavca za delovno mesto na projektih LIFE Lynx in Carnivora Dinarica 

Opis del in nalog: koordinacija izvajanja nalog akcije “Turizem, povezan z risom” na projektu 
“Reševanje risa v Dinaridih in jugovzhodnih Alpah pred izumrtjem– LIFE LYNX, LIFE16 
NAT/SI/000634” in izvajanje nalog akcije “Kulturne ekosistemske storitve velikih zveri” na 
projektu “Čezmejno sodelovanje in ekosistemske storitve za dolgoročno ohranjanje populacij 
velikih zveri v severnih Dinaridih - Carnivora Dinarica”, v obdobju 11.11.2019 do 10.11.2020 
(nadomeščanje v trajanju porodniške odsotnosti). 

 

Vsebina dela: 

Projekt LIFE Lynx: 

- Organizacija in razvoj likovnih turističnih programov, povezanih z risom. 
- Sodelovanje pri pripravi elektronskega vodnika o risu za pohodnike. 
- Sodelovanje pri vzpostavljanju tematske poti o risu. 
- Sodelovanje z zunanjimi sodelavci pri nadgradnji spletnega portala za ekoturizem. 
- Priprava tiskovin in drugih materialov v okviru akcije in projekta. 
- Opravljanje drugih nalog glede na potrebe projekta. 
- Organizacija izobraževalnega seminarja za predstavnike turističnega sektorja in 

zavarovanih območij. 

Projekt Carnivora Dinarica: 

- Izvedba fokusnih skupin za vrednotenje kulturnih ekosistemskih storitev in sodelovanje 
pri analizi podatkov. 

-  Sodelovanje pri izvedbi in organizaciji delavnic za deležnike na projektnem območju. 
- Priprava tiskovin in drugih materialov v okviru akcije in projekta. 
- Opravljanje drugih nalog glede na potrebe projekta. 
 

Lokacija dela: Ljubljana in projektno območje. 

 

Pogoji: 

Stopnja izobrazbe: najmanj VII. stopnja EOK: magisteriji stroke (2. bolonjska stopnja), 
univerzitetni programi pred bolonjsko reformo 
Računalniška znanja: poznavanje dela z računalnikom – MS Office. 
Jezikovna znanja: odlično znanje angleškega in slovenskega jezika. 
Ostala zaželena znanja in izkušnje:  

- Izkušnje pri projektnem in timskem delu. 
- Izkušnje na področju varstva narave. 



- Izkušnje na področju interpretacije naravne dediščine. 
- Izkušnje na področju turizma. 
- Izkušnje pri sodelovanju z mediji. 
- Izkušnje pri organizaciji dogodkov in delu z ljudmi. 

 
Pričetek dela:  11.11.2019 

Z izbranim kandidatom/ko bomo sklenili delovno razmerje za določen čas za obdobje 12 
mesecev za polni delovni čas. Delovno mesto je sofinancirano iz sredstev LIFE+ in Interreg V-A 
Slovenija – Hrvaška. 

Prijavo z življenjepisom in kratkim motivacijskim pismom pošljite po elektronski pošti na 
naslov carnivora.dinarica@gmail.com (Zadeva: Prijava za delovno mesto). 

 

Prijava je možna do vključno 16.9.2019. 


