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Javno obvestilo o primerjalno-izbirnem postopku za izbiro sodelavca za izvajanje evropskih 
projektov, v katerih sodeluje ustanova LAS KRAS v obdobju 2007-2013 
 
LAS Kras sodeluje kot partner na evropskih projektih SIGMA2, CARSO-KRAS in JULIUS v okviru 
Programa čezmejnega sodelovanja 2007-2013, v katerih promovira teritorij in aktivnosti na 
področju narave, okolja, kulture v sodelovanju z ostalimi partnerji na celotnem območju Programa 
Italija-Slovenija. 
 
LAS Kras vabi zainteresirane osebe, ki izpolnjujejo pogoje poziva, da predložijo svoj življenjepis za 
izbor osebe, ki bo izvajala aktivnosti za upravljanje in implementacijo evropskih projektov. LAS 
Kras predvideva sodelovanje v obliki pogodbe na projekt na podlagi pregleda življenjepisa in 
razgovora. Sodelovanje bo določeno s podpisom pogodbe, ki bo podrobno definirala aktivnosti in 
potrebe, ki so vezane na izvajanje projektov. 
Skupni bruto letni znesek znaša 24.000 evrov. Poleg tega plačila bo oseba upravičena tudi do 
povračila potnih stroškov za izvajanje aktivnosti izven sedeža LAS Kras, in sicer na podlagi tarif, ki 
jih določajo predpisi Dežele FJK. Sodelovanje se bo začelo s podpisom pogodbe o sodelovanju in 
bo trajalo 12 mesecev, z možnostjo podaljšanja pogodbe do konca projekta. 
 
Prednostno bodo obravnavane kandidature, ki imajo: 
1. Univerzitetno diplomo iz ekonomije, prava, kmetijsko-gozdarske stroke, evropski študiji in 

sodelovanje na EU projektih; 
2. Specializacija – magisterij iz sledečih področa programi EU, administrativno-finančno 

upravljanje projektov, razvoj podjetij, ruralni razvoj; 
3. Izkušnje s področja koordinacije in upravljanja evropskih in mednarodnih projektov; 
4. Poznavanje angleškega in/ali nemškega jezika poleg obveznega znanja slovenščine in 

italijanščine. 
 
Prijava za sodelovanje mora biti predstavljena v italijanskem ali slovenskem jeziku na ne-
kolkovanem papirju in prispeti na LAS Kras, Proseška ul. 131, 34151 - Opčine (Italija), skupaj s 
predpisanimi prilogami, najkasneje 15. dan po datumu objave na spletni strani LAS-a Kras 
(www.galcarso.eu e www.laskras.eu ) in sicer do 14.9.2012. Kandidat/ka mora k prijavi priložiti 
tudi: 

1. Življenjepis v italijanskem in slovenskem jeziku; 
2. Fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta; 

 
Vsi zgoraj navedeni dokumenti morajo biti predloženi v zaprti kuverti, na katero je potrebno 
napisati »Javno obvestilo o primerjalno-izbirnem postopku za dodelitev funkcije za sodelovanje in 
upravljanje projektov EU ustanove LAS Kras v periodu 2007-2013.«  
 
Odgovorni za izvedbo postopka je Predsednik LAS Kras, Franc Fabec. Za informacije se lahko 
obrnete na LAS Kras, e-mail: info@galcarso.eu ; tel. +39-331-6321642 – +39-331-6331425. 
 


