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Spoštovane članice in člani lokalnih skupin, 
 
Zveza društev ELSA Slovenija se je odločila, da bo v letošnjem študijskem letu zaradi 
povečanega obsega dela omogočila članicam in članom lokalnih društev aktivno sodelovanje  
v Zvezi in zato izdaja razpis za zasedbo direktorskih mest na različnih področjih dela.  
 
Direktorji so aktivni člani zveze, ki neposredno sodelujejo z odborom, opravljajo pomembnejše 
naloge, delegirane s strani odbora, povezane z organizacijo in izvedbo projektov ter samim 
delovanjem Zveze društev ELSA Slovenija.  
 
Prijave na posamezna direktorska mesta morajo biti poslana na oba elektronska naslova: 
president@si.elsa.org in secgen@si.elsa.org do nedelje 24. 10. 2021 do 19.00.  
Vse formalno pomankljive prijave se ne vračajo v popravo in bodo zavržene. 
 
Vsaka prijava mora vsebovati: 
 
1) Motivacijsko pismo  
2) Kandidaturo (mora vsebovati: ime in priimek, mesto za katero se kandidat_ka prijavlja, 
elektronski naslov, telefonsko številko, navedbo stalnega prebivališča, leto prve včlanitve v 
lokalno skupino) 
3) Potrdilo o članstvu v lokalni skupini (ELSA Ljubljana, ELSA Maribor, ELSA Nova Gorica) 
za tekoče študijsko leto 2021/22. 
 
V nadaljevanju so navedena še podrobnejša navodila za oddajo prijave na posamezno delovno 
področje in število razpisanih direktorskih mest. 
 
1. Akademske aktivnosti: (št. mest: 2) 
  
Vaši kandidaturi priložite motivacijsko pismo (do 500 besed), v katerem pojasnite, katere 
veščine se vam zdijo pomembne za uspešno upravljanje pravniškega poklica in na kakšen način 
bi jih kot ELSA predstavnik za akademske aktivnosti približali študentom. 
 
Elektronsko sporočilo, ki vsebuje prijavo z vsemi prilogami naj se naslovi: »Prijava na mesto 
direktorja za akademske aktivnosti«. 
  
2. Administracija in finančno delovanje zveze: (št. mest: 2) 
 
Vaši kandidaturi priložite motivacijsko pismo (do 500 besed), v katerem predstavite vaše 
morebitne izkušnje z opravljanjem administrativnih del. Za direktorsko mesto administracije 
je zaželjeno tudi poglobljeno poznavanje nomotehnike in statutarnega prava, morebitne 
izkušnje z pravniško redakcijo.  
 
Elektronsko sporočilo, ki vsebuje prijavo z vsemi prilogami naj se naslovi: »Prijava na mesto 
direktorja za področje administracije«. 
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3. Marketing (št. mest: 2) 
 
V vašem motivacijskem pismu opišite vaše želje oziroma motivacijo za delovanje na tem 
področju. Prav tako v dokument dopišite, ali imate na tem področju že kakšne predhodne 
izkušnje, ki se nanašajo na prednostne kriterije, opisane spodaj. Pojasnite tudi, kakšni so vaši 
cilji ter morebitne kreativne ideje, ki bi jih uresničili tekom študijskega leta. 
 
V primeru, da bo prijavljenih kandidatov na mesto direktorja za področje marketinga več kot 
je razpisanih mest, bodo imeli prednost pri izbiri kandidati, ki: 

• imajo izkušnje pri uporabi programov iz portfolia Adobe (Photoshop, Lightroom, 
Premiere Pro, ipd.), 

• imajo izkušnje pri obdelavi fotografij ter snemanju in montiranju video posnetkov, 
• znajo uporabljati aplikacije za izdelavo spletnih strani (CMS sistemi Wix, Squarespace, 

Wordpress, ipd.), 
• imajo izkušnje pri ustvarjanju objav na socialnih omrežjih Facebook, Instagram in 

Linkedin. 
 
Elektronsko sporočilo, ki vsebuje prijavo z vsemi prilogami naj se naslovi: »Prijava na mesto 
direktorja za marketing«. 
 
4. Organizacija seminarjev in konferenc: (št. mest: 2)   
  
Vaši prijavi priložite motivacijsko pismo, kjer na kratko (največ pol strani) opišite svojo vizijo 
pri delovanju na tem področju: zakaj ste ravno vi primerni za funkcijo direktorja seminarjev in 
konferenc, vaše izkušnje z organizacijo raznih dogodkov, ideje za bodoče aktivnosti in 
dolgoročne cilje za razvoj tega področja v društvu.  
 
Elektronsko sporočilo, ki vsebuje prijavo z vsemi prilogami naj se naslovi: »Prijava na mesto 
direktorja za seminarje in konference«. 
 
5. Študentske izmenjave in prakse (STEP): (št. mest: 2) 
  
Vaši prijavi priložite osnutek pisma, ki bi ga kot STEP predstavnik poslali odvetniški pisarni, 
ki jo želimo povabiti k vključitvi v STEP program (da tujim študentom ponudijo prakso). 
 
Elektronsko sporočilo, ki vsebuje prijavo z vsemi prilogami naj se naslovi: »Prijava na mesto 
direktorja za STEP«. 
 
 

                                                                                              Ivan Pokorn 
Generalni sekretar ELSA Slovenija 

Ljubljana, 18. 10. 2021 
 
 


