
Mestna občina Nova Gorica objavlja JAVNI RAZPIS za zasedbo prostega delovnega mesta: 

 

Višji svetovalec – Vodja kabineta župana 

 

Okvirna vsebina dela:   

 

- Organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja dela in sodelovanja z drugimi   

      organi; 

- usklajevanje dela župana z direktorjem občinske uprave 

- sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv; 

- samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in   

      drugih zahtevnih gradiv; 

- vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih; 

- vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov in samostojno opravljanje drugih   

      zahtevnejših nalog; 

- samostojno načrtovanje, organiziranje aktivnosti s področja  zaščite in reševanja ter   

      požarne varnosti;  

- aktivno sodelovanje in koordinacija aktivnosti z zunanjimi organi na področju dela 

- načrtovanje, organiziranje, usmerjanje in nadzorovanje dela v notranji organizacijski   

      enoti; 

- odločanje o zadevah z delovnega področja posamezne notranje organizacijske enote   

      po pooblastilu predstojnika; 

- izvajanje, delegiranje in spremljanje izvedbe strokovnih in upravnih nalog s področja    

     delovanja Kabineta župana; 

- neposredna strokovna pomoč županu; 

- spremljanje uspešnosti izvedenih strokovnih in upravnih nalog sodelavcev v okviru   

      Kabineta župana; 

- spremljanje zakonodaje s področja dela;  

- samostojno opravljanje drugih najzahtevnejših nalog s področja dela in po naročilu   

      predpostavljenega.      

 

Odgovornosti: 

 

- vodenje organizacijske enote skladno z veljavnim odlokom o organizaciji 

- odgovornost za zakonito in uspešno delo organizacijske enote 

-    odgovornost za kakovost  dela 

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta: 

- najmanj visoka strokovna izobrazba oziroma bolonjska 1. stopnja, 

- najmanj 6 let delovnih izkušenj, 

- državljanstvo RS in nekaznovanost 

- strokovni izpit iz upravnega postopka ki ga mora kandidat opraviti v roku 3 mesecev 

po sklenitvi delovnega razmerja, v nasprotnem primeru mu delovno razmerje preneha. 

 

Kandidati morajo imeti še naslednja dodatna znanja in sposobnosti: 

 

 sposobnost vodenja manjše skupine ljudi 

 sposobnost odločanja v okviru dodeljenih pristojnosti 

 sposobnost komuniciranja 

 sposobnost motiviranja uslužbencev 



 poznavanje dela z računalniškimi orodji (Word, Excel, drugo) 

  izpit B kategorije 

 

Poleg navedenega morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s 

področja delovnega prava.  

 

K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila: 

 

 izjavo, da izpolnjuje pogoje glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna 

stopnja in smer izobrazbe, strokovni naziv ter datum in ustanova, na kateri je bila 

izobrazba pridobljena 

 izjavo, da izpolnjuje pogoje glede državljanstva RS in nekaznovanosti 

 življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj, iz katerega mora biti razvidno tudi 

izpolnjevanje pogoja glede dodatnih znanj in sposobnosti, 

 fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (če ga je 

kandidat že opravil) 

 

Pisne prijave pošljite v 5 dneh od objave na naslov, kjer se bo delovno mesto tudi opravljalo: 

MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica. 

 

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: 

mestna.obcina@nova-gorica.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim 

podpisom. 

 

Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.  

 

Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v roku 15 dni po opravljeni izbiri.  

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas, to je do 1. 11. 

2014, s polnim delovnim časom. 

 

Dodatne informacije o izvedbi javnega razpisa lahko dobite po telefonu št. 05 33 50 122. 

 

Datum objave: 8. 6. 2012 

 

        Mestna občina Nova Gorica 

         Občinska uprava 

 

 


