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Vsem zainteresiranim kandidatom  
(bodoči del ekipe NEC, Cerknica) 
 
27. 5. 2022, Cerknica 

Zadeva: oglas za delovno mesto: KOORDINATOR PROJEKTOV 
(m/ž) 
 
NEC Cerknica je profesionalna in proaktivna platforma za kompleksne EU 
podprte trajnostne razvojne projekte, usmerjene v napredek slovenskega 
gospodarstva.  
Smo nevladni in neprofitni zasebni zavod (ustanovljen leta 1995), delujemo kot 
kompetenčni center za podjetništvo, projektni management, trajnostni razvoj in 
kreativne industrije.  
 
VSEBINA DELA 
Oseba se bo (1) v prvi vrsti angažirala in uradno zaposlila na projekt KCDM 3.0 kot 
pomoč pri operativnih aktivnostih na projektu (pregled dokazil, priprava 
mesečnega poročila, koordinacija napovedi v informacijski sistem, koordinacija 
partnerjev za izstavitev zahtevkov, udeležba na kolegijih); (2) kot administrativna 
pomoč pri izvajanju drugih EU projektov (izbirni postopki za zunanje izvajalce, 
pomoč pri poročanjih, priprava pogodb za mobilnosti, priprava časovnic, ...) ter 
(3) sodelovala  bo pri internih operativnih obveznostih znotraj podjetja (izdaja 
faktur v programu Pantheon, urejanje prejetih faktur,...). 
 
OBVEZNE REFERENCE 
Reference, ki jih mora obvezno imeti oseba so vezane na potrebe razpisa KCDM 
3.0, in sicer: sodelovanje v vsaj 4 projektih v višini vsaj 50.000 EUR/ projekt 
financiran iz javnih virov, kjer je oseba sodelovala pri pripravi, izvedbi ali v 
kakršnikoli obliki (ni časovne omejitve). 
 
 
ZAŽELENE KOMPETENCE 
Dobro poznavanje Microsoft Office (Word, Excel, Teams, Outlook, ...), 
natančnost, samostojnost, zanesljivost, skrbnost, samoorganiziranost, izkušnje s 
koordinacijo projektnimh partnerjev. 



 

2 

 
KRAJ IN OBLIKA DELA 
Delo se izvaja v hibridni obliki. Delavec lahko po dogovoru z delodajalcem dela 
od doma, vsaj 1-2x mesečno pa se pričakuje prisotnost v pisarni na sedežu 
podjetje v Cerknici. 1x tedensko potekajo online kolegiji, vsi ostali online sestanki 
po potrebi glede na tekoče projekte. Če ima delavec željo večje prisotnosti na 
sedežu podjetja, ima na razpolago 40 m2 veliko skupno pisarno (open office) z vso 
pisarniško opremo in zagotovljenim lastnim parkirnim mestom. 
 
OPREMA 
Delavec prejme službeni prenosnik in služben i-phone. 
 
IZOBRAŽEVANJA 
Delavcu bo na letnem nivoju na razpolago določena kvota sredstev za 
izobraževanja na aktualnih tematikah (trajnost, design management, projektni 
management,...).  
 
PLAČA IN DRUGI DODATKI 
• Pričakovana plača tekom poskusne dobe (3 meseci): cca 1.654 EUR/ mesec 

(bruto), po uspešni evalvaciji možno zvišanje osnovne plače na 1.800 EUR/ 
mesec (bruto). 

• Malica (6,12 EUR/dan)  
• Regres (2.000 EUR).  
 
VRSTA IN NAČIN ZAPOSLITVE 
Od 1.7.22 (oz. od dneva dejanske zaposlitve) do 30.6.23 bo delavec zaposlen za 
določen čas pri 2 delodajalcih, pri vsakem za 50% (zavoljo pogojev razpisa), pri 
čemer se osnovna plača (bruto 1) ne spremeni. 
Od 1.7.23 pa sledi evalvacija dela z namenom podpisa pogodbe za nedoločen čas. 
 
KONTAKT 
Kandidati se lahko javijo na oglas zaposlitev VODJA PROJEKTOV preko e-pošte na 
tina@nec-cerknica.si in tomaz@nec-cerknica.si s priloženim CV-jem. 
 
Veseli bomo novega člana ekipe NEC, Cerknica. 
 

Direktor: Tomaž Stojanović 
 
 
 


