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Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad  
Poljanska c. 31, 1000 Ljubljana 
 
objavlja naslednje prosto delovno mesto: 
 
VIŠJI SVETOVALEC ZA STANOVANJSKE ZADEVE I v pravnem sektorju (ž / m) 
 
Kandidat/ka (v nadaljevanju za obe spolni obliki kandidat) mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
- VII/2 (8. čl. ZSPJS) stopnja izobrazbe pravne smeri, 
- najmanj štiri leta delovnih izkušenj, 
- opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. 
 
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 
šest mesečnim poskusnim delom.  
 
Pisne prijave z življenjepisom, opisom vseh dosedanjih delovnih izkušenj (s poudarkom na pravnem 
področju) in dokazili o izpolnjevanju pogojev (ter kompetenc zahtevanih za to delovno mesto), 
pošljite v 8 dneh po objavi na elektronski naslov: rebeka.rupnik@ssrs.si s pripisom »kadrovski 
razpis«. Še posebej so zaželeni kandidati z izkušnjami v javni upravi oziroma / in na nepremičninskih 
investicijskih projektih. 
 
Stanovanjski sklad RS 
 
Opis del in nalog: 
Zaposleni bo opravljal dela in naloge iz naslednjega nabora: Neposredna pomoč vodji pravnega 
sektorja / pravne službe pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja pravnega sektorja; 
zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje pravnih in upravnih gradiv s predlogi izvedbe 
in ukrepov v zmerno zahtevnih in enostavnih projektih; samostojna priprava zahtevnih analiz, gradiv, 
predlogov razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv za potrebe izvajanja 
dejavnosti sklada (pravna dokumentacija vezana na poslovne procese sklada); samostojno 
oblikovanje strateških, zahtevnih in manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov; vodenje zahtevnih in 
enostavnih upravnih postopkov na prvi stopnji ter obravnava pravnih sredstev; pravna opravila 
vezana na pridobivanje nepremičnin, oddajo v najem in prodajo, prenos lastništva, vzpostavitev 
etažne lastnine, obremenitev nepremičnin, spremljanje in urejanje pravnega in dejanskega stanja 
(vpisi v evidence); opravila vezana na subsidiarnostne in izvršilne postopke; priprava in izvajanje 
aktivnosti vezanih na upravne in sodne postopke; komunikacija s strankami, partnerji in izvajalci; 
sodelovanje v postopkih javnega naročanja ter evidenčnih naročil, izvajanje nalog skladno z 
Notranjimi pravili za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki; samostojno opravljanje drugih nalog 
podobne zahtevnosti po nalogu nadrejenega. 
 



 
 
Za  to delovno mesto so zahtevane naslednje kompetence: 
Splošne kompetence: Poznavanje sistema javne uprave, etika, integriteta, odprtost do javnosti, 
transparentnost dela, pripadnost in lojalnost.  
Strokovne kompetence: Ima osnovno znanje in poznavanje delovanja z različnimi subjekti, razume 
pomen izvajanja notranjih kontrol, pozna področno zakonodajo in predpise, obvlada računalniške 
programe, razume poslovne in organizacijske procese sklada. 
Mehke veščine: Samostojnost, komunikacijske veščine, usmerjenost v rezultate in dosežke, 
sodelovanje, projektno vodenje, obvladovanje dela pod pritiskom, natančnost. 
 
S primernimi kandidati bomo opravili osebne razgovore in interno pisno testiranje s področij opisa 
del. 
 
Kandidati se lahko prijavijo do 26. 2. 2020. 


