
Prosto delovno mesto »Diplomirani ali Podoktorski raziskovalec«  
 

Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire razpisuje prosto delovno mesto 
raziskovalec (m/ž) za področje Ekologije in upravljanja prostoživečih živali za obdobje do treh let (začenši 
po 1. decembru 2016) z možnostjo podaljšanja ob preskusni treh mesecev. Prijave sprejemamo do 25. 
novembra 2016. Na delovno mesto bomo zaposlili kandidata, ki je inžinir, magister ali doktor gozdarstva, 
biologije, geografije in drugih sorodnih ved.  
 

Opis dela: 

 Izvajanje projekta »Razvoj metod monitoringa prostoživečih parkljarjev in njihova vključitev v lovsko-
upravljavsko prakso v Sloveniji, (http://sicris.izum.si/search/prj.aspx?lang=slv&id=10366) 

 Delo na Life DinAlpBear projekt (http://dinalpbear.eu/domov/), akcija Učinki krmljenja medvedov z 
mrhovino, ter administrativno vodenje dela, 

 Pedagoško delo (v manjšem obsegu, po dogovoru, lahko šele v drugem letu) - izvedba kabinetnih vaj in 
terenskega pouka pri predmetu Ekologija in upravljanje prostoživečih živali. 

 

Željene lastnosti/predznanja kandidata: 

 Končan diplomski ali podiplomski študij gozdarstva, biologije, veterine, geografije in sorodnih ved, 

 Dobro predznanje splošne ekologije in ekologije živali  

 Čim boljše predznanje statistike, geografsko informacijskih sistemov in orodij, metod monitoringa živali 
(v idealnem primeru tudi metod vzorčenja na razdaljo, foto pasti), 

 Izkušnje z raziskovalnim delom in delom na raziskovalnih projektih, vključno s poročanjem rezultatov 

 Izkušnje s terenskim delom 

 Dobro znanje slovenskega in angleškega jezika  

 Vozniški izpit B kategorije, 

 Lovski izpit (ni pogoj) 

 Želja po aktivnem raziskovalno-aplikativenem in pedagoškem delu, samostojnost in inovativnost pri 
učenju in drugem delu, zmožnost so-delovanja v večji projektni skupini  

 

Kaj nudimo: 

 Zaposlitev za obdobje do treh let, z možnostjo podaljšanja ob izraženi želji in razpoložljivih sredstvih, v 
času poskusne dobe za 85 %, kasneje pa 100 % delavnik, 

 Ustvarjalno delovno okolje z atraktivnimi vsebinami (sodelovanje pri odlovu in telemetriji medveda in 
drugih vrst prostoživečih živali, spremljanje živali s foto-pastmi, možnost sodelovanja na mednarodnih 
kongresih), 

 Možnost delovanja v uspešni raziskovalni skupini in dobrem okolju za osebni razvoj na raziskovalnem 
področju,  

 Višina plače določena po kolektivni pogodbo za raziskovalca (lahko z doktoratom) v javnem sektorju.  
 

Kandidat/ka za razpisano delovno mesto naj poleg splošnih dokazil, ki jih zahteva razpis, vlogi priloži tudi 
motivacijsko pismo, biografijo in dokazila, v kateri naj čim bolj eksplicitno pokrije prej naštete želene 
lastnosti in zmožnost opravljanja opisanih del (vključno z dosedanjimi izkušnjami), ter navede tudi morebitne 
druge pomembne močne strani (nagrade, štipendije, strokovno-znanstvene objave, nadarjenost, hobiji, delo 
v tujini, raziskovalno delo, zanimanje za omenjeno področje dela, glavni življenjski cilji). Delovno razmerje se 
začne predvidoma 1. decembra 2016, v primeru izražene želje lahko tudi nekaj kasneje. 
 

Za dodatna vprašanja prosim kontaktirajte vodjo (prof. dr. Klemen Jerina, e:mail: klemen.jerina@bf.uni-lj.si; 
tel: 01-320-35-40). Uradni razpis je/bo v kratkem objavljen na e-straneh UL (https://www.uni-
lj.si/aktualno/prosta_delovna_mesta) in Zavoda za zaposlovanje.  
 

Nekaj najustreznejših kandidatov bo pred končnim izborom povabljenih na razgovor. 


