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

 

Strokovni sodelavec za poslovno – finančno spremljanje projektov VII/2 (I) 

 

Okvirna vsebina dela:   

 načrtovanje in izdelava investicijske dokumentacije (DIIP, investicijski program, 

idejni projekt, idejna zasnova, ipd.);  

 priprava in spremljanje poslovno - finančnih planov na projektih;  

 planiranje in stroškovno koordiniranje med projekti; 

 sodelovanje in priprava strokovnih podlag za izvedbo javnih naročil s področja dela;  

 izvajanje strokovnih nalog pri pridobivanju dokumentacije za investicijske projekte; 

 priprava prijav na nacionalne in mednarodne javne razpise; 

 priprava analiz in poročil; 

 sodelovanje v projektnih timih;  

 sodelovanje pri izvajanju upravnih postopkov;  

 vodenje zahtevnejših postopkov z delovnega področja  

 spremljanje zakonodaje s področja dela;  

 samostojno opravljanje drugih najzahtevnejših nalog s področja dela in po naročilu 

predpostavljenega   

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta: 

- najmanj univerzitetna izobrazba ekonomske smeri oziroma bolonjska 2. stopnja, 

- najmanj 8 let delovnih izkušenj. 

 

Kandidati morajo imeti še naslednja dodatna znanja in sposobnosti: 

- znanja s področja projektnega vodenja, 

- 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: 

- fotokopijo diplome, 

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

izpolnjevanje pogoja glede dodatnih znanj in sposobnosti, 

 

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 31. 7. 

2013, 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 

 

 


