
 
Številka: 110-3/2020-2 
Datum: 3. 8. 2020 
 
 
Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad  
Poljanska c. 31, 1000 Ljubljana 
 
objavlja naslednje prosto delovno mesto: 
 
SVETNIK ZA STANOVANJSKE ZADEVE v investicijskem sektorju (ž / m) 

 
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
- gradbena, arhitekturna ali druga ustrezna smer in 
- pet (5) let delovnih izkušenj. 
 
Prednost bodo imeli kandidati, ki imajo znanje s področja priprave in vodenja investicij projektov ter 
opravljen strokovni izpit s področja stroke. 
 
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas (nadomeščanje delavke na 
porodniškem dopustu), s polnim delovnim časom. 
 
Pisne prijave z življenjepisom, opisom dosedanjih delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju 
pogojev, pošljite v 15 dneh po objavi na elektronski naslov: rebeka.rupnik@ssrs.si s pripisom 
»kadrovski razpis«. 
 
Stanovanjski sklad RS 
 
Opis del in nalog: 
Neposredna pomoč vodji službe pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja sektorja;  
sodelovanje v projektnih skupinah za investicije stanovanjske gradnje in vodenje projektov stanovanjske 
gradnje: priprava, planiranje, vodenje, koordiniranje, izvedba in spremljanje postopkov za izvedbo novih 
investicij stanovanjske gradnje v pripravljalni, izvedbeni in zaključni fazi projekta, pripravi za prodajo/najem ter 
garancijski dobi objektov; izvajanje nalog BIM koordinatorja kot so: vzpostavitev procesnih in programskih 
protokolov, strateških usmeritev za končno uporabo, smernic ter pravil izvajanja aktivnosti z BIM tehnologijo, 
skrb za pripravo informacijskih zahtev naročnika, uskladitev izvedbenih projektnih BIM planov, tehnične BIM 
vsebine pogodb, informacijskih zahtev naročnika; skrb za koordiniranje, usklajevanje načrtovanja z ostalimi 
strokami, za prevzemanje končnih produktov, skrb za skladnost programske opreme in posodabljanje, sledenje, 
implementiranje novosti tehnologije v delovno okolje; priprava in upravljanje z informacijami, podatki za 
oblikovanje zahtevnejših gradiv, samostojno oblikovanje gradiv s predlogi ukrepov; samostojno vodenje 
postopkov zahtevnejših aktivnosti delokroga službe; aktivno sodelovanje pri pripravi zahtevnih analiz in poročil; 
izvajanje nalog skladno z Notranjimi pravili za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki; samostojno opravljanje 
drugih nalog podobne zahtevnosti po nalogu nadrejenega ter po potrebi opravlja dela in naloge Službe za 
nakupe, sofinanciranje, soinvestiranje Investicijskega sektorja. 
 

Kandidati se lahko prijavijo do 18. 8. 2020.  


